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Agenda 
   
22 maart  Studiedag, leerlingen zijn vrij 

12 april  Koningsspelen 
16 en 17 april         Eindtoets groep 8 
19 april  Begin van de meivakantie 
6 mei   Weer naar school 

           
 
 
 
 

Schoolreisje maandag 20 mei  
 
Na verschillende offertes vergeleken te hebben, is de knoop 
doorgehakt. 
En inmiddels weten we ook waar we naar toe gaan met de kinderen! 
De groepen 1, 2 en 3 gaan dit jaar naar Sprookjeswonderland in 
Enkhuizen. 
De kosten bedragen 23,00 euro per kind. Dit is voor de entree en het 
busvervoer. 

 
De groepen 4, 5, 6 en 7 gaan naar de Koningin Julianatoren in 
Apeldoorn. 
Voor hen zijn de kosten voor de entree en het busvervoer 25,00 
euro per kind. 
                
 

U kunt het schoolreisje eventueel in 3 termijnen betalen: 
1e termijn 7,50 per kind voor 1 maart. (vervallen) 
2e termijn 7,50 per kind voor 1 april. 
3e termijn 8,- groep 1-3 per kind voor 6 mei  
3e termijn 10,- groep 4 -7 per kind  
Het IBAN-nummer van school is 
NL 17 INGB 000 6 1902 54 
t.n.v. ASG inz Architect ouderraad 
Wij verzoeken u het totale bedrag vóór 6 mei over te maken naar de bankrekening van de Ouderraad van 
De Architect onder vermelding van de naam en groep van uw kind en ‘schoolreis’.  
 
Verdere informatie over het schoolreisje krijgt u in mei via de Nieuwsbrief. 

 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmifr0nfLfAhXHEVAKHVU9BlAQjRx6BAgBEAU&url=https://lankafertilizerltd.com/school-bus-clipart-black-and-white/165481_school-bus-art-group-with-57-items/&psig=AOvVaw3NyChEILuF_7k3bjEqzyjH&ust=1547725709609584
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KIDD expo groep 8 

 
 

Op 4 maart gingen we 
naar het KAF het was 
leuk. 
We gingen dansen met 
kinderen van het 
Meesterwerk, 
het was de afsluiting van 
KIDD (kunst is dichterbij 
dan je denkt). 

We hebben het ook gepresenteerd. 
We deden daarna met zijn allen de flashmop 
terwijl ouders stonden te kijken. 
Nienke, Luca, Diba 

 
Het was maandag 4 maart. 
De afsluiting van KIDD in groep 8. 
We konden kiezen uit 4 disciplines. 
Wij hebben gekozen voor dans. 
Het thema was standbeelden uit Almere. 
We vonden het heel leuk. 
De dans juf (Kelly) was aardig, je moest wel actief 
meedoen. 
Aan het eind hadden we optreden voor de 
ouders/verzorgers. 
Emma, Tiffany & Shantisha              

 
Op 4 maart gingen we met de klas naar het KAF. Het was de 
afsluiting van KIDD . Wij (Fallon, Marciano, Selin) werden bij 
beeldend verdeeld, dat was onze 2e keus. Bij beeldend 
moesten we dingen creëren met dingen die je in het dagelijkse 
leven ziet. We gingen foto’s maken met Ipads. Uiteindelijk 
gingen we het tentoonstellen aan de ouders. 
Marciano,Selin,Fallon 
 
 

 
 SAMENVATTING VAN KIDD 
We hadden de laatste KIDD les 
Er waren vier vakken dansen, beeldende kunst, theater, architectuur. 
Wij zaten in het vak architectuur en we hadden een Franse juf. We 
moesten een gebouw bouwen van lego en het moest een Eifeltoren 
voorstellen, maar het werd een raket dus toen werd het een 
Eifelraket. Het was heel gezellig en dat was onze samenvatting. 
Ricardo, Ebru, Damian, Morinho 
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THEATER BIJ KAF  
Op 4 maart 2019 hebben wij bij KAF de afsluiting van KIDD gehad van groep 
8.  
Je kon uit 4 disciplines kiezen, wij hebben de discipline theater gekozen. We 
waren samen met een andere school het meesterwerk   
De opvoering ging over dat Flevoland een nieuw koningskind zocht. Het 
verhaal was gebaseerd op een toneelstuk die we gezien hebben in de 
gymzaal. We hebben ook stukjes zelf bedacht. En daarin toegevoegd. We 
hadden de discipline van een hele aardige juf. 

Groetjes Kenzey, Sara en Nicky 
 

Avondvierdaagse 
Binnenkort is het weer tijd voor de avondvierdaagse! Dit jaar zal dat zijn van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 
mei. Op de volgende dagen kunt u inschrijven voor de 5 en 10 km: 
 

 Donderdag 21 maart  8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur 

 Maandag 25 maart  8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur 

 Donderdag 28 maart  8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur 
 
 

Stichting Kindervakantieland Almere 

 
Op het prachtige Almeerse Stadslandgoed De Kemphaan staat het vakantiehuis van Stichting 
Kindervakantieland Almere. De stichting organiseert in de zomer zes vakantieweken voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar die door hun thuissituatie niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om met vakantie te gaan. 
Het doel van de stichting is om deze kinderen een ontspannen, maar vooral een onbezorgde vakantie te 
bieden. Er wordt tijdens de vakantieweken veel aandacht besteed aan sport en spel en de kinderen gaan 
ook een dagje uit. Er wordt in de professionele keuken van het vakantiehuis elke dag voor de kinderen en 
hun begeleiders gekookt. 
 
U kunt uw kind inschrijven via www.kindervakantieland.nl (onder het kopje aanmelden, klik op 
inschrijfformulier kinderen) 
 
Voor vragen: els.spraakman@kindervakantieland.nl U kunt ook bij Wendy terecht voor vragen! 
 

“Goed gedaan” les 12 
 

Les 12 ‘Jezelf de baas’. 

Jonge kinderen moeten nog leren zichzelf te beheersen: op je beurt wachten, niet zomaar de 

straat oprennen, niet schelden als je boos bent, niet te veel snoepen. Er zijn een heleboel 

afspraken en regels die kinderen zich eigen moeten maken om veilig en gezond groot te 

worden en om rekening te kunnen houden met anderen. 

• Er zijn een heleboel afspraken en regels om ervoor te zorgen dat mensen aardig, netjes 

en beleefd met elkaar omgaan. 

• Kinderen kunnen ook tegen zichzelf zeggen: ‘Dat is niet leuk voor de anderen!’ of ‘Dat is 

niet netjes!’ 

 

http://www.kindervakantieland.nl/
mailto:els.spraakman@kindervakantieland.nl
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Tips voor thuis 

 Stel duidelijke regels wat betreft rekening houden met anderen. 

 ‘Niet praten als anderen praten.’ 

 ‘Geen grote mond geven.’ Leg uit waarom u dat belangrijk vindt en wees consequent. 

 Regels die af en toe gelden worden niet serieus genomen. Mopper dus niet over alles, 

maar stel een beperkt aantal regels in waarbij u ervoor zorgt dat uw kind die écht goed 

leert. Daarna kunt u de nadruk op nieuwe regels leggen. 

 Complimenteer uw kind vaak wanneer hij aardig, beleefd of behulpzaam is naar 

anderen. Daar leert een kind snel van! 

 


