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Agenda 
 
15 september MR vergadering 
17-18 september studiedagen 
24-25 september schoolfotograaf 
2 oktober start kinderboekenweek op school 
5 oktober studiedag, dag van de leerkracht 
  
 

Schoolfotograaf 
 

Het is weer bijna zover! De schoolfotograaf komt op donderdag 24 en vrijdag 25 september 

op onze school!  

  

Het schema van de fotograaf ziet er als volgt uit: 

 Op donderdagochtend worden de individuele foto’s van de 

bovenbouw gemaakt. 

 Op donderdagmiddag worden de klassenfoto’s van de 

bovenbouw gemaakt. 

 Op vrijdagmiddag worden de groepen 1 t/m 6 gefotografeerd 

en worden de broer/zus foto's van de kinderen op school 

gemaakt.  

 

Volgende week kunt u via  Mijnschoolinfo.nl  aangeven of u een broer/zus foto wilt laten 

maken. Heeft u nog andere kinderen die niet bij ons op school zitten, dan kunt u op vrijdag 

25 september na 15.00 uur op het hoofdgebouw een foto laten maken. Dit dient u 

eveneens vooraf aan te geven via Mijnschoolinfo.nl.  

Voor alle broer/zus foto's geldt: er wordt slechts één foto gemaakt van alle 

kinderen. Dus niet één van de broer/zus binnen school én dan nog één met de broer/zus die 

niet op onze school zitten.  

Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust aan één van de leden Ouderraad of aan Pine. 

We hopen weer op prachtige foto's! 

 

De ouderraad 
  

Verteltassen 
 

Misschien heeft u vorig jaar de prachtige verteltas zien liggen bij 

de kleutergroepen tijdens de rapportgesprekken in juni. 

Een Verteltas is een tas met een prentenboek of een leesboek 

met aanvullende materialen zoals verkleedkleren, handpoppen, 

informatieboekjes, spelletjes en opdrachten. 

De tassen worden gemaakt samen met ouders van de school en 

de speelzaal Ziezo. Juf Els ondersteunt hierbij samen met Efrat 

de Groot (coördinator kenniscentrum Verteltassen). 

Op dinsdagochtend, 1 keer in de twee weken komen de ouders bij elkaar op school om 

hieraan te werken. 

Het doel van de Verteltas is om de kinderen en ouders samen te laten lezen en spelen en 

daarvan te genieten. De verteltassen kunnen in de groep worden ingezet maar het is ook de 

bedoeling dat kinderen een tas lenen om thuis mee te spelen en te werken. 
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De inhoud van de Verteltas brengt verhalen voor kinderen tot leven, helpt kinderen om al 

spelend ideeën en gevoelens te verkennen en stimuleert de Nederlandse taal- en 

leesvaardigheid. 

 

Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die willen meehelpen de 

Verteltassen te maken en te onderhouden. U kunt zich aanmelden bij juf Els 

of juf Pine. 

Op dinsdag 29 september is er een informatie 

bijeenkomt op school, deze wordt verzorgd door Efrat 

de Groot van het kenniscentrum Verteltassen.  

Meer informatie over Verteltassen kunt u ook terug 

vinden op www.verteltas.nl. 

 

Nieuwe leerkracht 
 

In de eerste nieuwsbrief introduceerden wij al kort de nieuwe leerkracht in de onderbouw. 

Hieronder stelt zij zich nog even persoonlijk voor. 

 

Hallo allemaal! 

Ik ben Samantha Boud. Jullie zullen mij vast al in de school hebben gezien, maar in deze 

nieuwsbrief stel ik mij ook nog even voor. Ik ben 22 jaar en sinds juli 2015 afgestudeerd voor 

leerkracht basisonderwijs. Ik ben gespecialiseerd in jonge kinderen tot en met 9 jaar en in 

Wetenschap en Techniekonderwijs. Vorig jaar heb ik mijn LIO (leerkracht in opleiding) 

gelopen op de Albatros. Ik stond daar twee dagen voor groep 1/2. Op De Architect werk ik in 

groep 3 op maandag en in groep 1/2 op dinsdag. Ik sta nu bijna vier weken voor de klas en 

heb het al erg naar mijn zin. Ik hoop er samen met jullie een mooi jaar van te maken!  

 
Bericht van de ouderraad 
 

Het nieuwe school jaar is weer begonnen en ook dit jaar zal de 

ouderraad zich vol enthousiasme inzetten om leuke activiteiten 

binnen de school te organiseren. We organiseren, samen met 

het team, activiteiten rondom o.a. sinterklaas, kerst en het 

zomerfeest.  

 De ouderraad van De Architect bestaat uit de adjunct-directeur 

en diverse ouders die zich vrijwillig inzetten voor de kinderen 

van onze school. 

  

Dit jaar zijn dat: 

Pine Schuurmans-Lammertse, adjunct-directeur 

Geeske Akkerman, moeder van Mike (groep 4) 

Michelle Assink, moeder van Angela (groep 7A) 

Roy Gerritsen, vader van Serge (groep 8) en Sven (groep 6) 

Marissa van Orsoy, moeder van Wesley (groep 7A) en Shantisha (groep 5) 

Sylvana Peterson, moeder van Tanisha (groep 6) en Kenzey (groep 5)   

Sara Zaniboni, moeder van Rafael (groep 7A) en Stella (groep 4) 

  

Wij zijn op zoek naar versterking. Naar ouders die zin en tijd hebben om met ons leuke 

activiteiten te organiseren voor onze kinderen.  Op dit moment zoeken we vooral een nieuwe 

penningmeester. Iemand die van cijfers houdt en het leuk vindt om onze uitgaven en 

inkomsten bij te houden.  
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In water zit calcium, dat is goed voor sterke botten! 
 

Ongeveer 1 keer in de 6 weken komen we op de donderdagochtend bij elkaar. Dit schooljaar 

vergaderen we op 29-10, 19-11, 10-12, 04-02, 17-03, 12-05 en 23-06.  

De vergaderingen kunnen altijd bijgewoond worden door belangstellenden. 

Lijkt dit je wat? Kom gerust naar één van de ouderraadsleden toe voor meer informatie. 

 
 

Traktatie-tip: kleurige poffertjesspies 
 

In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar heeft u kunnen lezen dat we het uitdelen van 

gezonde traktaties zeer op prijs stellen. In de nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u 

regelmatig een leuke “gezonde traktatie tip” terug vinden. 

 

 

 
 
 

 

Waterweetjes 
Op de samenschermen, bij de ingangen van de school, kunt u het komende jaar dagelijks 

“waterweetjes” lezen. Ook in elke nieuwsbrief vind u een “waterweetje”.  

 

 


