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Agenda 
   
21 december ’s middags vrij 
24 december kerstvakantie tot en met 6 januari 
  7 januari weer naar school 
15 januari Start citotoetsen 
 

Binnen is beginnen 
Op De Architect geldt de regel: Binnen is beginnen. Deze regel is wat 
aangescherpt om ervoor te zorgen dat alle leerlingen ook écht kunnen 
beginnen:  
In groep 1 tot met 3 mogen ouders bij het brengen de groep in als zij 
samen met hun kind een boekje lezen of werk bekijken. Vanaf groep 4 
gaan ouders niet meer de groep in. De leerlingen gaan naar binnen en beginnen. Als u iets wilt melden aan 
de leerkracht dan kan dat bij de deur. Als u iets wilt bespreken maak daarvoor dan een afspraak met de 
leerkracht voor ná lestijd. 

 
Gastles in groep 8    
We hadden een vuurwerkles. We hebben geleerd hoe je illegaal vuurwerk kan herkennen. Als je illegaal 
vuurwerk gebruikt kun je te maken krijgen met de politie, Halt, Save (Samen Veilig). Politie = 18+,  Halt =  
12+,    Save (samen veilig) = 12 jaar of jonger. 
 We hebben ook een paar tips gekregen: 
-als je vuurwerk nog NIET is afgegaan gooi er dan water op  
-gebruik ALTIJD een vuurwerkbril  
-kijk uit voor mensen, dieren, dingen en natuurlijk je zelf  
-gebruik ALTIJD een aansteeklont 
-GEEN brandbare kleding dragen, het beste is wol/katoen  
- je mag alleen vuurwerk afsteken op 31 december tussen 18:00 uur 
en 1 januari  02:00 uur 
 
Je kunt illegaal vuurwerk herkennen: 
-als er geen Nederlandse handleiding is                     
 -niet getest door CEV (Centrum Externe Veiligheid) 
-er meer dan 500 gram kruit in zit                               
 -als een de knal te hard is 
 
Tiffany, groep 8  
  

Cito-toetsen 
Op maandag 14 januari starten de Cito-weken. In deze weken worden dagelijks Cito-toetsen 
afgenomen. Wilt u dokters- en/of tandartsafspraken na schooltijd inplannen? Alle niet-
gemaakte toetsen moeten namelijk op een ander tijdstip worden ingehaald. Verder is het 
natuurlijk belangrijk dat uw kind op tijd naar bed gaat, goed ontbijt en zo met voldoende 
energie en op tijd naar school komt. 
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Ouders van de ouderraad, dank jullie wel!! 
Het Sinterklaasfeest, de versieringen, de cadeautjes, de aankomst van  

Sinterklaas, de kerstversieringen, alle voorbereidingen achter de schermen… 
Het zou allemaal niet mogelijk zijn zonder de ouders van de ouderraad én  

de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.  

 
 

 
“Goed gedaan” les 7 
Na de kerstvakantie starten wij weer met een nieuwe 
thema ‘Druk, druk, druk’.  
 
Soms krijgen kinderen te veel prikkels en indrukken, 
hebben een te druk programma of maken spannende 
gebeurtenissen mee. Ze kunnen dan gespannen, 
onrustig en druk worden. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Spannende dingen kunnen soms heel leuk zijn. (je 
verjaardag, de achtbaan, kerstdagen) 
• Iets spannends kan ook akelig zijn en daar kun je 
ongerust of onrustig van worden. 
• Hoe kun je ontspannen als je té gespannen bent? 
 
Tips voor thuis 
• Geef uw kind een eigen weekkalender. Leer hem 
daar al zijn bezigheden en afspraken op te schrijven. 
Zo krijgt uw kind overzicht van zijn programma en 
activiteiten. 
• Geef uw kind de kans met u te praten over zijn 
spanningen en zorgen. Praten kan opluchten of u kunt 
hem helpen een oplossing te bedenken. 
• Kinderen hebben veel energie en bewegen graag. 
Geef uw kind elke dag de kans om buiten te spelen en 
zich lekker uit te leven. Misschien kan uw kind bij een 
sport gaan? 
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Vakantielezen 
Gedurende het schooljaar wordt op school veel tijd en 
aandacht besteed aan lezen. Ook in de vakanties is het 
voor kinderen heerlijk om te kunnen lezen. Natuurlijk 
kunnen er boeken geleend worden uit de openbare 
bibliotheek. Voor de kinderen van De Architect is het ook 
mogelijk om boeken te lenen van school.  
Voor elke vakantie mogen kinderen één boek lenen bij de 
bibliotheek op school. De boeken worden uitgeleend door 
de bibliotheekmedewerkers. Naast de boeken die zij voor 
het lezen in de klas lenen, lenen de kinderen dus een extra 
boek deze week. Het boek wordt in een tas mee naar huis 
genomen. 
Om het lezen in de vakantie te bevorderen, kiezen de kinderen een opdracht die bij het boek 
gemaakt/gedaan kan worden. Na de vakantie leveren de kinderen de opdracht in bij de leerkracht. 
De gemaakt opdrachten krijgen een plekje in de klas. Zo kunnen andere kinderen zien wat hun 
klasgenoten gelezen hebben en op leesideeën gebracht kunnen worden. Ook is er voor de kinderen 
die de opdracht gemaakt hebben een presentje. 
 
 
 

Schoolfruitproject 
Deze week eten de kinderen:  
 

Lik voor de nieuwsbrief:  
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm  
 
 

 

 

 

 

Fijne vakantie allemaal, tot volgend jaar!! 
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