
  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 6, 21 november 2018 
 

 
 
Agenda 
23 november Luizenpluis 
  3 december Lesvrije middag groep 1 tot en met 7 

Voorlopig adviesgesprekken groep 8, 
leerlingen groep 8 lesvrije dag en met 
ouders mee naar het gesprek 

  5 december Sinterklaas 
  6 december versieren kerst 
  7 december Contante betaling ouderbijdrage 
 

 
Nieuw Teamlid 
Omdat juf Sibrich langere tijd ziek is en het nog onbekend is hoe 
lang haar herstel gaat duren, heeft de directie een nieuw teamlid aangenomen. Zij stelt zich 
hieronder voor: 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Liliën Aliar. Ik sta sinds deze week van maandag tot en met 
donderdag voor groep 6. Ik heb er heel veel zin in deze groep de nodige 
kennis bij te brengen en met een goede samenwerking met u als ouders zal 
dat zeker lukken. Ik werk al een aantal jaren voor de Almeerse Scholengroep 
en ben blij dat ik samen met het team van De Architect van betekenis kan 
zijn voor de leerlingen. 
 
 

 
Schoolfruitproject 

Via onderstaande link vindt u de nieuwsbrief van EU-Schoolfruit en heel veel 
informatie over gezond eten en drinken, trakteren, tips voor thuis enz. 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-
ouders.htm 
Deze week eten de kinderen: 
 

 
 
Sinterklaas 
Afgelopen zaterdag is de Sint en zijn Pieten weer in Nederland aangekomen. De 
ouders van de ouderraad hebben met nog extra hulpouders de school weer mooi 
versierd. Hartelijk dank daarvoor! 
In de bijlage treft u informatie aan over de Sintviering op De Architect. 
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http://www.obsdepijler.nl/nieuws/eu-schoolfruit--en-groenteprogramma
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTseeJiuXeAhXHblAKHWNFDnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pacoverpakkingen.nl/sinterklaas-inpakpapier-sint/cadeau-stickers-sinterklaas-mijter-rood-glans-5617.html&psig=AOvVaw34Qt7xABV-lIPaHotM1OyE&ust=1542875651141690
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Nieuws uit groep 7 
 

Groep 7 heeft de afgelopen periode 2 uitstapjes gemaakt. We zijn naar een tentoonstelling 
geweest in het KAF en naar een filmvoorstelling in de nieuwe bibliotheek in Almere-Stad. Een paar 
kinderen uit groep 7 vertellen hierover. 
 
Ky-ana, Loes en Katie vertellen over de tentoonstelling in het KAF: 

 
We gingen met de bus naar het KAF waar we een soort 
rondleiding kregen en toen gingen we in een kleine zaal. Het 
was heel donker en toen gingen we kijken naar een filmpje dat 
over ‘teveel afval in de ruimte’ gaat. Toen gingen we in een 
kleine kamer en moesten we in tweetallen een soort projector 
maken. We moesten knippen, plakken, vouwen en kabels 
aansluiten zodat het lichtje in de projector aan gaat. En we 
gingen weer even lopen om te kijken naar echt afval wat in de 
ruimte was. En weer gingen we 
iets maken. We moesten een 
kijkdoos maken met het 
probleem en de oplossing. Dit 
moesten we knutselen. 
Ky-ana.  
 

 
Groep 7 ging naar het KAF. Een tentoonstelling over ruimte afval. 
Na de rondleiding die interessant was gingen we meteen aan de 
slag. We gingen een beamer maken die echt erg op een bom leek. 
Maar het was geweldig. De bedoeling was dat we het probleem en 
de oplossing maakten. We konden dit ook allemaal zelf in elkaar 
zetten. We hadden als afsluiter een tentoonstelling van je eigen 
gemaakte werk. 
Loes.  

 
 We gingen met de bus naar het KAF. Daar kregen we een rondleiding. 
Het ging over dat er veel afval van satellieten in de ruimte is en dat 
wil de bedenker van de tentoonstelling oplossen. Die meneer en zijn 
team weten geen oplossing. Wij moesten meedenken en we moesten 
die oplossing en het probleem gaan knutselen.  
Katie. 
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Isha en Loes vertellen over de film in de bibliotheek. 
 
De Bioscoop 
Vorige week zijn groep 7 en 8 naar de nieuwe bibliotheek in Almere-stad een film gaan bekijken. 
De film heet de geheime club van Soepstad. Bijna iedereen vond de film leuk en spannend. Toen 
we klaar waren gingen we gezamenlijk terug met de bus. Toen we terug gingen moesten groep 7 
en 8 apart in een bus want we pasten niet in 1 bus met 2 groepen. 
Isha. 
 
De bioscoop 
We gingen met groep 7 en groep 8 naar de film in de nieuwe bibliotheek. Het was een best 
spannende film, de geheime club van Soepstad. We moesten wel een stukje lopen en toen we er 
waren startte de film meteen. We mochten helaas niet eten tijdens de film waardoor we naar 
afloop honger hadden. Maar dat terzijde. Het was echt een geweldige film. Helaas wel ondertiteld 
waardoor het soms te snel ging om bij te houden. Verder was het geweldig. We hadden allemaal 
genoten van de film. 
Loes. 
 

Goed gedaan” les 6 
 
Deze 2 weken werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Samen 
spelen en werken’. 
 
Om goed samen te kunnen spelen en werken is het belangrijk dat kinderen op een prettige manier 
met anderen omgaan en leren om taken en aandacht samen eerlijk te delen. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Zeg ‘sorry’ als je iets doet waar iemand last van heeft. 
• Zeg ‘dank je wel’ als iemand iets aardigs voor je doet. 
• Als je samenwerkt, moet je de leuke en de vervelende klusjes eerlijk verdelen. 
 
Tips voor thuis 
• Geef het goede voorbeeld door uw kind te bedanken als hij u helpt of iets aardigs voor u doet, 
en ‘sorry’ te zeggen als u iets doet wat u niet had moeten doen. 
• Gebruik bij kinderen onderling vaak het ‘om-de-beurt-principe’: om de beurt vertellen wat je 
gespeeld hebt, om de beurt helpen de tafel af te ruimen. 
• Leer uw kind ook rekening te houden met u. ‘Nu wil ik een keer de vis eten geven.’ Zeker een 
enigst kind kan anders denken dat het altijd recht heeft op de leuke klusjes. 
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