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

Afspraken over openen deuren 
Op De Architect zijn de toegangsdeuren onder lestijd altijd dicht. 
Zo behouden we de rust en veiligheid in school. De afspraak is 
dat alleen teamleden de deur openen. Op bijna alle dagen van 
de week zijn er hulpouders in school. Met hen is de afspraak dat 
zij de deur niet open doen voor leerlingen en ouders. Het kan 
dus voorkomen dat u of uw kind aanbelt en dat het even duurt 
voordat iemand de deur opent, terwijl u wel ouders in de keuken 
of middenruimte ziet. We hopen op uw begrip. 
 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Marjon Santing. Ik was ooit werkzaam in de kinderopvang 
maar ben in 2002 het onderwijs ingegaan. De laatste 11 jaar was ik 
werkzaam op SBO de Watertuin. Vorige week ben ik begonnen op de 
Architect als leerkracht voor groep 5. Ik heb ruime ervaring met deze 
leeftijdsgroep en we zijn goed gestart met elkaar.  
 
 
 

 

Oproep: hulp bij koningsspelen 
De ouderraad zoekt nog hulpouders voor de koningsspelen op vrijdag 12 april, vanaf 12.45 uur. Als u wilt en 
kunt helpen, dan kunt u dat melden bij de ouderraad: ouderraad@architect.asg.nl of bij de leerkracht van 
uw kind. 
 

Paaseitentoonstelling 
Op 10 april is de paaseitentoonstelling. Het thema van de tentoonstelling is ‘De school waarvan ik droom’. 
In alle groepen wordt al druk gewerkt aan een mooie weergave van de droomschool. Op woensdag 10 april 
bezoeken de leerlingen onder lestijd de tentoonstelling en vullen ze een kijkwijzer in. Van 12.00 uur tot 
13.30 uur is de tentoonstelling voor ouders en belangstellenden. Bij binnenkomst ontvangt u een 
stembiljet. Hierop noteert u uw keuze voor de mooiste tafel en schrijft u waarom juist deze tafel het mooist 
is. Na 13.30 uur beoordeelt de commissie welke groep de winnende tafel heeft. Dit doet de commissie op 
basis van aantal stemmen én motivatie. De winnende groep krijgt op 11 april de gouden kip uitgereikt. De 
gouden kip staat nu nog in groep 7. Naar welke groep gaat zij dit schooljaar? 
Na 13.30 uur kunnen de kinderen op eigen gelegenheid naar de kinderboerderij. Daar zijn vanuit de brede 
school verschillende paasactiviteiten. 
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 Schoolreisje maandag 20 mei  
 
 
 
 
 
 
 

 
De groepen 1, 2 en 3 - 23,00 euro per kind.                               De groepen 4, 5, 6 en 7 - 25,00 euro per kind. 
                
3e termijn 8,- groep 1-3, per kind  
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. 
 

Chroomebooks in groep 6 
We  vinden de chroomebooks  super leuk want nu mag je een uur en eerst mocht je tien minuten en we  
kunnen nu beter oefenen want nu is het ook makkelijker om te oefenen. Eerst moest je het in je schrift 
uitrekenen. Nu is het touchescreen om uit te rekenen dat vinden wij beter. Het is makkelijker om er mee te 
werken. Nu kunnen we ook meer dingen leren  zoals rekenen, Nieuws begrip en dat soort dingen. Super 
leuk voor ons en we doen dat twee dagen achter elkaar. Dat is ook makkelijker voor ons eerst moest je per 
week tien minuten.  
Groep 6 
 

Koningsontbijt en koningsspelen  
Op vrijdag 12 april starten we gezamenlijk met het Koningsontbijt. De kinderen 
hoeven thuis daarom niet te ontbijten. De ouderraad heeft in samenwerking 
met school de Koningsspelen georganiseerd. Wij hebben vele leuke spel- en 
andere activiteiten in en om de school voor de leerlingen in petto. Wilt u uw 
kind sportieve kleding en schoenen (geen slippers of sandalen) laten aan 
doen? 
De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee naar school te nemen. Het schoolfruit 
van deze week wordt tijdens de Koningsspelen aan de kinderen uitgedeeld. Alle hulpouders die hebben 
aangegeven om te komen helpen, worden om 12.45 uur op school verwacht. Deze ouders horen dan bij 
welke activiteit zij worden ingezet en wat van hen wordt verwacht.  
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Schoolfruit 
Twintig weken lang hebben alle leerlingen 3x per week genoten van schoolfruit en -groenten. Dit is door de 
EU in samenwerking met verschillende ministeries mogelijk gemaakt. 
Het was een groot succes en de leerlingen keken wekelijks uit naar de bekende en onbekende fruit- en 
groentesoorten.  
Wij bedanken de ouders die het fruit klaar maakten voor de geweldige hulp. Na de meivakantie stopt het 
schoolfruit voor dit schooljaar en nemen de kinderen weer iedere dag een 10-uurtje mee naar school.  
 

“Goed gedaan” les 14 
Samen spelen is leuk, maar kinderen maken sneller 
ruzie met hun vriendjes dan volwassenen. Van 
ruzie maken leren kinderen veel (voor jezelf 
opkomen, emoties uiten), maar ze moeten ook 
leren hoe je ruzies zélf weer goed oplost. 
 
In de klas leren wij: 
• Hoe je ruzie zélf samen in drie stappen op kunt 
lossen: 
1. rustig worden: 

- even diep ademhalen  
- tot tien tellen 

2. goed luisteren:  
- kijk en luister goed naar het andere kind 
- probeer te ontdekken wat hij graag wil 

3. samen oplossen:  
- bedenk samen een plan 
- zorg dat dat plan voor allebei leuk is 

 
Tips voor thuis 

 Geef elk kind iedere dag een kwartiertje de 
volle aandacht die hij niet met broertjes of 
zusjes hoeft te delen. 

 Voer de niet-klikken-regel in. Door te klikken, 
hoopt uw kind dat u de ruzie oplost in zijn 
voordeel! Laat de kinderen zélf een oplossing 
bedenken die voor beide leuk is. Klikken mag 
alleen als er gevaar is! 

 Gebruik een eierwekker/een dagkalender om 
beurten eerlijk te verdelen: om de beurt tien 
minuten op de schommel/om de beurt kiezen 
welk boek er wordt voorgelezen. 

 Geef uw kind ook het recht om iets niet te 
vertellen. Een kind heeft ook behoefte aan 
geheimpjes en privacy.  


