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Agenda 
 
13 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 
7 november Studiemiddag; de leerlingen zijn 

vanaf 12:00 uur vrij 
11 november Nationaal schoolontbijt 
 Versieren Sint 
17 en 18 november Schoolfotograaf 

 
Kinderboekenweek 
Vrijdag was de opening van de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Opa’s en oma’s, 

voor altijd jong! ’s Middags waren de juffen verkleed als een oma. Er was ook een hippe oma 

bij die op muziek vanaf haar telefoon swingend de middenruimte door ging. Je bent zo oud 
als je je voelt! Er werden oudhollandse spelletjes in de klassen gespeeld, zoals: 

 

ganzenbord, 

blikgooien 

aardappelpoepen 

sjoelen 

hinkelen 

hoepelen 

steltlopen 

tollen 

knikkeren, 

koekhappen 

enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 13 oktober sluiten we de Kinder- 

boekenweek af. Kinderen van De Architect, 

Montessorischool Buiten en peuterspeelzaal Ziezo 

doen gezamenlijk aan een voorstelling mee, die 

samen met JOGG wordt georganiseerd. 

 

 

Nieuwe aanmeldingen 
Heeft u een jonger kind dat nog niet aangemeld is bij De Architect? Dan willen we u vragen 

daarvoor een afspraak te maken met de directie. Als wij weten hoeveel leerlingen we later in 

het schooljaar of voor het volgend schooljaar kunnen verwachten, dan kunnen we daarmee 

rekening houden.  

En als u tevreden bent over onze school, zeg het dan vooral voort! We hebben nog plek in de 

kleutergroepen.  
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Informatieavond 
Op donderdag 29 september vond de 

algemene informatieavond van De 

Architect plaats. Na de opening door de 

directie kregen de ouders in de groep 

van hun kind van de leerkrachten 

informatie over de dagindeling, over 

wat hun kind dit leerjaar leert op het 

gebied van Taal, Rekenen, 

Wereldoriëntatie, gym en cultuur. 

schooljaar. 

 

Ook waren er verschillende stands met 

informatie over JOGG, Opstap, De 

Verteltassen, de MR, de Ouderraad, de 

Tussenschoolse Opvang en de 

activiteiten van de bredeschool.  

 

 

 

 

Het team van De Architect was blij dat er veel 

belangstelling was van ouders en ook kregen we van 

veel ouders terug dat het een geslaagde avond was. 

We vinden het als team belangrijk dat we samen met u 

ervoor kunnen zorgen dat uw kind een goede en vooral 

leerzame tijd heeft op De Architect. 
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Pop en spel 
 

Groep 1 en 2 hebben bezoek gehad van 

poppenspeelster Sanne. Ze nam Simam mee. 

Simam wilde spannende dingen doen, maar dat 

durfde Sanne niet. Sanne nodigde de kinderen uit 

om hun fantasie te gebruiken. Simam ging een 

berg beklimmen (een stoel).  

Ook de kinderen mochten met hun geïmproviseerde 

pop meespelen. Later gingen we emoties 

uitbeelden met de pop. De kinderen hebben erg 

genoten van Simams avonturen.  

 

 

 

 

 

 

Ook  hebben we zelf allemaal een pop gemaakt van een kwast. 

Zijn ze niet mooi geworden?  

 
 
“Goed gedaan” 
Dit schooljaar zijn wij begonnen met een nieuwe methode sociaal emotionele training. Deze 

methode gebruiken wij in alle groepen. Ieder thema behandelen wij in ongeveer 2 weken. Na 

een aantal weken hebben wij een bufferweek zodat alle opdrachten af zijn. In de klas hangt 

de les als een agenda met de opdrachten, zodat iedereen dit goed kan zien. 

 

In de nieuwsbrief geven we u een korte introductie over het thema van de week erop. De 

thema’s kunt u dan ook thuis bespreken. 

 

De afgelopen weken hebben wij drie thema’s gehad die hieronder beschreven staan. 

Volgende week hebben wij een bufferweek. Na de herfstvakantie gaan wij les 4 introduceren. 
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Les 1: ‘Wennen’. 

Aan het begin van het 

nieuwe schooljaar 

moeten kinderen 

(weer) wennen aan het 

schoolritme, de 

leerkracht en hun 

klasgenootjes. 

Veranderingen en 

nieuwe situaties 

kunnen spannend zijn. 

Uitleg en geruststelling 

kunnen dan helpen. 

 

 

Les 2: ‘Samen één 

groep’. 

De kinderen in de klas 

zijn allemaal 

verschillend en dat is 

leuk! Maar al die 

verschillende kinderen 

moeten wel leren hun 

best te doen om elkaar 

goed te begrijpen. 

 

 

Les 3: ‘Grapje, 

plagen, pesten’. 

Grapjes maken is leuk, 

net zoals elkaar een 

beetje plagen. Maar 

kinderen moeten wel 

weten hoe je plagen 

leuk houdt en ze 

moeten leren luisteren 

naar ‘hou op!’ 
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Een boom verdampt 265 liter water per dag 

 
Waterweetje 

 


