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Agenda 
16 mei 2e Pinksterdag 
17 mei Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
30 mei t/m 2 juni Avond4daagse 
8 juni Sportdag groepen 3 t/m 8 
20 juni Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
21 juni Schoolreis 
28 juni Sportmiddag kleuters  

 

Even voorstellen: 
Hallo, 

Misschien hebt u mij al op school zien rondlopen en met een aantal ouders heb ik al even kort 

kennisgemaakt. Ik zal mijzelf even voorstellen: Mijn naam is Patricia Voogd, moeder van 3 

kinderen die allemaal al op het voortgezet onderwijs zitten. Ik ben logopedist en 

dyslexiedeskundige. 

 

Tot aan de zomervakantie zal ik op de Architect aanwezig zijn. In eerste instantie als 

ondersteuning voor groep 1/2 B van juf Bianca vanwege een leerling die af en toe extra zorg 

nodig heeft.  Daarnaast zal ik in de andere groepen extra ondersteuning gaan bieden op het 

gebied van o.a. taal, lezen en spelling. Het kan dus zijn dat ik de komende weken met uw 

kind aan de slag ga, bijv. met het extra lezen in een klein groepje. 

 

Mocht u vragen 

over mij hebben, 

dan kunt u mij 

natuurlijk altijd 

even aanspreken. 

Ik ben elke dag op 

de Architect 

aanwezig. 

 

Hartelijke groeten, 

Patricia Voogd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tennisclinic 
Afgelopen maandag en dinsdag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een tennisclinic 

gehad. Op de velden van tennisvereniging ATC kregen zij diverse onderdelen van het 

tennissen. Wat hebben ze allemaal hun best gedaan! 
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Sportdag 
Binnenkort kunt u zich weer inschrijven voor de sportdag. De kinderen van groep 3-8 hebben 

dit op woensdag 8 juni.  

Inschrijflijsten komen dan de hangen bij de deur van de klas. Nu kunt u alvast in uw agenda 

kijken of u ons dan kan helpen.  

Voor de kleuters is dit jaar de sportdag op dinsdagmiddag 28 juni. Bij hen gaan de kinderen 

van groep 8 assisteren.  

 
Partnerschapsteam 
Het partnerschapsteam zoekt versterking. Samen met ouders werkt De Architect aan het 

versterken van ouderpartnerschap. In dit schooljaar is het team al een aantal keren bij elkaar 

geweest. We zetten in op het organiseren van informatie-avonden voor ouders over wat uw 

kind per leerjaar leert op school en op welke manier u uw kind thuis kunt ondersteunen.  

 

Het team bestaat nu uit  de volgende leden die eens in de 6 weken, aan het eind van de 

middag, bij elkaar komen:  

Mieke en Sarah en (ouders Architect) 

Sarah (ouder Peuterspeelzaal) 

Aisha en Saskia (peuterspeelzaal)  

Wendy (Brede school en JOGG)  

Barbara en Bianca (leerkrachten Architect)  

Froukje (directie)  

 

Wilt u met ons meedenken? Laat het dan weten aan Froukje. Dit kan tijdens het brengen en 

halen op maandag, dinsdag of donderdag, maar ook via de mail: directie@architect.asg-

almere.nl.  
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Kleutergym in de grote gymzaal aan het van Eesterenplein 
De groepen 1 en 2 hebben vandaag een topochtend gehad. 

Omdat de hogere groepen een 

tennisclinic mochten volgen had 

meester Ernst-Jaap 

plek vrij in de grote gymzaal aan 

het C. van Eesterenplein. Er kon 

weer van alles gedaan worden. 

Een kleine greep: touwklimmen, 

schommelen, springen, glijden, 

gooien met ballen en pittenzakken 

om punten te scoren. Opvallend 

was dat de kinderen erg 

zelfstandig aan het “spelen” 

waren. 

Ze hadden bijna geen hulp meer 

nodig van de begeleiders. Dat was 

in december met de Zwarte 

Pietengym wel anders! Toen 

moesten de meeste kinderen erg 

wennen aan die grote gymzaal 

met zijn grote gymtoestellen. 

We willen ook de ouders die de 

kinderen hebben begeleid even bedanken. Het 

liep vandaag helemaal TOP en de kinderen 

hebben het naar hun zin gehad.  

 

Juf Els en juf Bianca 
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De zon verdampt elke dag biljoenen tonnen 

water 

Schoolreis  groepen 1 t/m 7 
Denkt u nog aan de betaling van het schoolreisje! 

Het bedrag van het schoolreisje is € 25,00 per leerling. 

Wij verzoeken u dit bedrag over te maken naar de bankrekening van de 

Architect Ouderraad onder vermelding van de naam en groep van uw kind.  

Bankrekeningnummer (IBAN-nummer) voor de betaling van het schoolreisje 

is:  

NL17 ING 0006 1902 54  

t.n.v. ASG inz Architect Ouderraad 

Wilt u contant betalen dan kan dit bij de leerkracht van uw kind op: 

 Woensdag 25 mei om 08.15 uur en om 12.00 uur 

 Donderdag 26 mei om 08.15 uur en om 15.00 uur  

 Dinsdag 31 mei om 8.15 uur en om 15.00 uur 

De schoolreiscommissie 

 

Traktatietip:Dropmannetjes 
benodigdheden: 
- Mandarijntjes 
- Droprolletjes 
- Honingdropjes 
- Milottes (kleine ronde dropjes) 
- Kleine satéprikkers 
- Watervaste stift 
 

Werkwijze: 

1. Neem twee honingdropjes en prik in het midden van beide 

dropjes een satéprikkertje; 

2. Prik de bovenkant van de twee prikkertjes in de onderkant van de mandarijn (plaats de 

prikkertjes met de dropjes een beetje uit elkaar zodat de mandarijn blijft staan); 

3. Prik een kleine satéprikker midden in de bovenkant van de mandarijn, laat de prikker  

 voor ongeveer de helft uitsteken; 

4. Schuif het droprolletje met het midden over het satéprikkertje; 

5. Prik het kleine milottes-dropje op de punt van het satéprikkertje; 

6. Teken met watervaste stift een gezichtje op de mandarijn. 

 
 

   
   

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ringelberg/0007678-280_281.jpg&imgrefurl=http://www.ringelberg.nl/schoolreizen-onderbouw/duinrell&docid=N72Dnv92HrNU5M&tbnid=s8udWB4xauVbRM:&w=280&h=281&hl=nl&ved=undefined&iact=c&ictx=1

