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Agenda 
21 mei 2e Pinksterdag 

28 mei  Schoolreisje 

15 juni Lesvrij; alle kinderen zijn vrij  

28 juni Schoolfotograaf 

29 juni ’s Middags lesvrij; alle kinderen zijn 

 vanaf 12:00 uur vrij  
                                                    

Nieuws van groep 6 
Na de vakantie zijn we weer volop aan het werk. Vlak voor de 

vakantie zijn we druk geweest met het maken van gedichten die te maken hadden met de 

bevrijding. De gedichten van Kimara en Sara zijn voorgedragen 

op de dodenherdenking voor kinderen in het Bos der 

Onverzettelijken. 

 

De lessen van KIDD (kunst is 

dichterbij dan je denkt) hadden 

alles te maken met muziek. 

Hiervoor zijn we zelfs naar de 

schouwburg geweest met dank 

aan de ouders die ons met auto’s gebracht hebben. Het was 

een heel bijzondere ervaring om uitleg te krijgen en een echt 

orkest aan het werk te zien. 

 

Voor de vakantie hebben we ook veel rekenwerk 

gedaan. Om geldsommen beter te kunnen 

maken hadden we enorme steun aan de gastles 

die over sparen ging. Ook kreeg iedereen een 

eigen spaarpot! Met behulp van een paashaas en 

tangram-ei hebben we allerlei soorten sommen 

gemaakt. En we zijn druk geweest met meten, 

waarbij uitrekenen van omtrek en oppervlakte 

nog best lastig bleek. Ook buiten werden er lastige 

sommen uitgerekend met stoeptegels, linialen en krijt. 

Wat moet je weten om uit te rekenen hoeveel het kost 

om een stuk schoolplein met tegels te bestraten? 

 

Tijdens de Paasperiode heeft elke klas een prachtige presentatie-tafel 

gemaakt die bij een land hoorde. Onze groep 6 heeft daarvoor Egypte 

uitgekozen. Hiermee hebben we de wisseltrofee gewonnen: de gouden 

kip, en voor ieder een heerlijk paasei. Uiteraard konden we ook dit weer 

gebruiken voor allerlei rekensommen.  

 

Groetjes van groep 6 
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Koningsspelen 
Ook dit jaar waren de Koningsspelen weer een groot succes.  

Na een heerlijk gezamenlijk ontbijt, namen de kinderen, in groepjes, 

deel aan de diverse sport- en spelactiviteiten. Gelukkig was het weer 

ook fantastisch, zodat de 

kinderen buiten aan alle 

geplande sport- en 

spelactiviteiten konden 

deelnemen.  

De foto’s geven een indruk 

van de Koningsspelen. 
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Personeel 
Na de meivakantie is onze conciërge Mohamed niet meer werkzaam op De Architect. 

Mohamed werkt op verschillende scholen. Op één van deze scholen kon hij een werkdag erbij 

krijgen, waardoor zijn werkzaamheden op De Architect komen te vervallen. 

Wij wensen Mohamed veel succes toe. 

 

Kamp groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben verslagen gemaakt van hun kamp. 

 

Kamp                       

9 april gingen we op kamp en we moesten als eerste onze bagage inleveren. Half 10 

vertrokken we met de fiets en werden we door iedereen uitgezwaaid. Bij de aankomst van 

kindervakantieland mochten we onze kamer inrichten. In alle kamers waren 3 stapelbedden, 

een grote kast en  De meeste kamers zagen er rommelig uit. nadat we onze koffers 

uithadden uitgepakt . Daarna mochten we ons 10 uurtje eten en het terrein verkennen.  En 

daarna begonnen we met: het Rode draad  spel. Dat is een spel/sport. En dat deden we in 

een team. Er waren 5 groepjes. En per groepje waren er ongeveer 5 kinderen  die in je 

groepje zitten. Bij het spel moesten we een rood balletje zoeken en wanneer je het moest 

zoeken werd verdeeld onder verschillende dagen. Je kreeg 2 minuten om het balletje te 

zoeken. Uiteindelijk heeft geen enkel 

groepje het rode balletje gevonden. 

Daarna mocht je oefenen voor de 

bonte avond. Toen gingen we 

avondeten we aten: een stukje kip, 

aardappelpuree, gekookte wortels, 

bloemkool, spinazie en als saus jus 

en een saus voor de bloemkool. 

Vervolgens gingen we levend 

Stratego in het donker spelen. We 

deden de jongens tegen de meiden. 

De jongens vonden de vlag en 

wonnen toen het spel. En toen dat 

voorbij was moesten we om 23.00 in 

de slaapkamers zijn en 23.30 moest 

het stil zijn maar bijna niemand kon 

slapen. Dit was dag 1 van kamp en 

wij vonden kamp echt leuk.☺ 

Corveegroep 1: Rita, Sven, Roan, 

Lianne en Ayhan 

 

Kamp, dag 1 

Eerst moesten we met zijn allen op school verzamelen, en om 09:15 gingen we de 

bagage in de auto’s doen. En rond 09:30 gingen we fietsen, maar eerst gingen we 

bespreken wie met wie ging fietsten. En daarna gingen we richting kamp. En toen we 

daar aankwamen gingen we onze kamers inrichten, Ongeveer rond 12:00/12:30  gingen 

we lunchen. En na de lunch gingen we sport/spel doen (het thema was: Het Rode 

Draad). Er was een rood bolletje wol en die was ergens verstopt in het gebouw. En we 

moesten per corveeploeg dat rode balletje gaan zoeken maar niemand heeft het 

uiteindelijk gevonden.  
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We hadden bij het 

avondeten 

spinazieblaadjes, kip, 

gekookte worteltje, 

aardappelpuree, 

bloemkool,  appelmoes, 

jus en kaassaus. En na 

het eten gingen we 

gewoon vrijspelen en toen 

deden sommige kinderen 

een spel: rond om de 

tafel. In de avond gingen 

we naar het bos. In het 

bos deden we Levend 

Stratego. Levend Stratego 

is een spel eerst moet je 

teams maken. Het was de jongens tegen de meisjes. En dan kreeg je allemaal een 

kaartje en dan moesten de meisjes de jongens tikken en de jongens de meisjes tikken. 

En als de meisjes een hogere kaart hadden moesten de jongens hun kaartje inleveren, 

en dat was ook bij de meisjes zo. En toen het spel was afgelopen gingen we terug naar 

het kampterrein. Gingen we nog snel een koekje eten en wat drinken. En daarna gingen 

sommige mensen nog douchen, na het douche moesten we naar bed.  Dat was ongeveer 

om 23:30.  

Corveegroep 2:  Denis, Lina, Mazen, Angel en Dwayne   

 

Kamp, dag 2 

Op kamp dag 2 toen we gingen opstaan gingen we ons klaarmaken voor het ontbijt, we aten 

brood met beleg, gekookte ei of cornflakes en we dronken chocolademelk, yogi of thee. Als 

we hadden gegeten hadden we heel even tijd voor ons zelf, sommige kinderen gingen buiten 

of binnen. Er was ook een bel dat als ’t af ging dan moesten we verzamelen. Daarna deden 

we een spel, dat heette De rode draad, dat is dat elk corvee groepje 2 minuten krijgt om een 

bolletje rode wol te zoeken dat was verstopt in het kamp gebouw. Nadat de tijd van het spel 

om was, werd de klas verdeeld in 3 groepen en dan gingen we naar verschillende plekken om 

spelletjes te doen. Er waren 2 spelletjes, het tik spel vuur, water, spons je krijgt een van de 

kaartjes  als je vuur hebt versla je spons met spons versla je water en met water versla je 

vuur. En boogschieten, bij het derde vak gingen we wafels  eten. Daarna hadden we weer 

vrijetijd en hadden we bonte 

avond. Toen dat klaar was 

gingen we een spel spelen in 

het bos, het spel was 

omgekeerd verstoppertje. We 

mochten geen zaklamp 

gebruiken dus we zagen niets 

want het was super donker. 

Daarna gingen we terug naar 

het kamphuis en gingen 

sommige kinderen douchen, 

en om elf  uur gingen we met 

z’n allen kussen gevecht 

houden. Toen dat klaar was 

gingen we naar onze kamer en 

slapen. De dag was voorbij. 

Corveegroep 3: Daliyah, Nathalie, Joaquin, Eve, Dilano en Payal 
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Kamp dag 2 

Dinsdag 10 april, 

We moesten snel douchen en aankleden. Daarna gingen we een spel spelen het heete: de 

bottle flip met een pion het was een soort estavette.Daarna deden we 2 dingen in het bos en 

dat waren omgekeerd verstoppertje en takken zoeken voor bij het kampvuur. Omgekeerd 

verstoppertje is: 1 persoon moet verstoppen in het bos en de rest moet in tweetallen diegene 

zoeken en daarnaast gaan zitten. In de middag gingen we ook broodjesbakken alleen het was 

echt super warm bij het kampvuur. We gingen naar het huis toe en we aten wafels, gingen 

boogschieten en deden spons, vuur en water. Dat is een spel iedereen krijgt een kaartje waar 

op staat: spons, vuur of water. En dan heb je bijv. water dan moet je vuur tikken en als je 

spons tikt ben je dood. Toen we klaar waren met de 3 spellen gingen we oefenen voor de 

bonte avond. En daarna gingen we avond eten, we aten macaroni salade. En als toetjes 

kregen we ijs met 

slagroom. Na het eten 

deden we in de 

corveegroepjes levend 

bingo, dan noemt de 

meester een getal en een 

voorwerp. Als dat getal op 

je parpiertje sttat moet je 

zo snel mogelijk dat 

voorwerp makken. Na 

levend bingo was de bonte 

avond.                         

Corveegroep 4: Lisa, Jens, 

Baran, Lotte en Moleesha 

vonden het heel leuk. 

 

 

 

Dag 3 van kamp  

We waren opgestaan en gingen ons klaarmaken voor de ochtend. We gingen daarna ontbijten 

met verschillende dingen zoals brood, beleg, drinken en cornflakes. We hadden ook corvee 

voor het ontbijt. We moesten alles klaarzetten voor het ontbijt. Toen we klaar waren, hadden 

we onze vrije tijd.  Na onze vrije tijd moesten we onze kamers opruimen. Toen we klaar 

waren met onze kamers opruimen moesten we wachten op de juf. Als onze kamer werd goed 

gekeurd mochten we uit onze kamers. Onze bagage stond al buiten, en werden in auto’s 

geladen. Het kamp werd gesloten. Toen we buiten waren gingen we touw trekken. Daarna 

zijn  we lopend naar Almere Jungle 

geweest. Daar zagen we heel veel 

dieren, en we mochten sommige 

dieren vasthouden. Zoals slangen, 

schilpadden en een flappentak. Toen 

de rondleiding klaar was, gingen we 

terug naar het kamp. We pakten onze 

fiets en vertrokken naar school. Als 

verrassing gingen we onderweg naar 

een snackbar. Daar aten we patat en 

vanaf daar gingen we naar school. 

Wij vonden kamp heel leuk.   

Corvee groep 5: Shantrisha, Youri, 

Tanisha, Rosanne en Berat 
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“Goed gedaan” les 13 
Les 13 ‘eerlijk waar’. 

Ook al weten kinderen dat je 

eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat 

niet altijd. Een smoesje vertellen is 

soms erg gemakkelijk, en een keer 

opscheppen kan heel leuk zijn. 

Maar kinderen kunnen natuurlijk 

ook echt jokken uit schaamte of 

angst voor 

boosheid en straf. Of zij willen iets 

liever niet vertellen omdat ze bang 

zijn u te kwetsen of het gewoon 

graag voor zichzelf willen houden. 

 

In de klas komt het volgende aan 

de orde: 

 Iedereen vertelt weleens een 

smoesje. 

 Over belangrijke dingen moet 

je eerlijk tegen elkaar zijn, 

zodat je elkaar kunt geloven 

en vertrouwen. 

 Op internet overdrijven 

mensen gemakkelijker of ze 

liegen zelfs. 

 

Tips voor thuis 

 Toon begrip en geef uitleg 

wanneer u ontdekt dat uw kind 

niet de waarheid heeft verteld. 

 ‘Ik begrijp dat je dat niet 

durfde te vertellen. Maar ik 

vind het nog erger dat je tegen 

me liegt dan dat je iets doet 

wat niet mag. Ik wil je kunnen 

geloven en vertrouwen! 

 Wees zelf eerlijk in het 

toegeven van uw fouten. 

 Geef uw kind ook het recht om 

iets niet te vertellen. Een kind 

heeft ook behoefte aan 

geheimpjes en privacy.  

 

Bijlage peuter- en kleutersport  
In de bijlage treft u een poster aan van Talent in Opleiding m.b.t. peuter- en kleutersport. 

 


