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Agenda  
5 mei Bevrijdingsdag, leerlingen vrij 

8 mei Schoolreisje 

25 mei Hemelvaartsdag, leerlingen vrij 

26 mei Vrije dag 

5 juni 2e Pinksterdag, leerlingen vrij 

6 juni Start Citotoetsen 

26 t/m 30 juni Lesvrije week 

5 juli Sportdag groepen 3 t/m 8 

7 juli rapport mee 

10 juli Sportmiddag groepen 1/2 

11 en 12 juli  Rapportgesprekken 

14 juli Lesvrije middag 

18 juli Afscheidsavond groep 8 

21 juli Laatste schooldag 

24 juli t/m 1 september Zomervakantie 

 

5 mei Bevrijdingsdag  
Zoals u weet is het vrijdag 5 mei bevrijdingsdag. Deze feestelijke dag zijn wij allemaal vrij.  

 

Schoolreisje leerlingen groepen 1 t/m 7 
We kijken er allemaal naar uit en a.s. maandag 8 mei is het zover: 

We gaan op schoolreisje naar Dierenpark Amersfoort! 

We vertrekken om 09.00 uur met de ingehuurde bussen vanaf school en we zullen rond 

16.00 uur  weer op school terug zijn. 

Wij verwachten alle kinderen van groep 1 t/m 7 op tijd om 8.30 uur in de klas. Wij  

verzoeken de ouders/verzorgers om niet in de school te blijven, maar om  weer naar buiten 

te gaan. Dit in verband met het overzicht.  

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen ons komen uitzwaaien! 

 

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen het volgende meenemen: 

- Een rugzakje, graag voorzien van naam en groep. 

(een plastic tas of schoudertas is niet handig.) 

- Lunch, genoeg drinken, stevig fruit en een tussendoortje. 

- Natuurlijk iets lekkers om te snoepen, maar niet te veel! 

- Denk aan gepaste kleding. Bij regen is een regenjas en een warme trui / vest 

aan te raden! Géén paraplu. 

- Voor jonge kinderen is het handig om verschoning in de tas mee te geven 

(broekplassen). 

 

De kinderen mogen geen geld, mobieltjes, sieraden of andere kostbare spullen meenemen.  

Als uw kind last heeft van , meldt u dit dan vooraf bij de leerkracht? Ook andere wagenziekte

bijzonderheden vernemen wij graag van te voren. 

Juf Froukje is de gehele dag op De Architect aanwezig. Mocht u deze dag vragen hebben, dan 

kunt u haar op school bereiken: 036-7670630.  

      

Wij kijken uit naar een fantastische schoolreis en 

hopen op goed weer! 
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http://www.pcbshetkompas.nl/nw-13177-7-3650392/nieuws/schoolreis.html


  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 17,  jaargang 5, 3 mei 2017 
 

 
Schoolvoetbal 
 

Wat hebben onze jongen die 

meededen aan het 

schoolvoetbal het goed gedaan! 

Op donderdag 13 april waren 

eerst de rondes van Almere 

Buiten. Daar hebben de 

jongens glansrijk de eerste 

plaats gehaald. Hiermee waren 

zij voor het eerst in de 

geschiedenis van De Architect 

door naar de stadsfinale. 

Deze stadsfinale was op 

woensdag 19 april. Onze 

jongens zijn derde geworden, 

wat erg knap is.  

Daarnaast werd ook de 

“respect-award” uitgereikt aan 

het team dat zich het meest 

respectvol gedroeg op het veld. 

We zijn er erg trots op dat het 

team van De Architect deze 

award heeft gekregen. 

 

Kortom: een derde plaats voor 

het schoolvoetbal in Almere en 

een respect-award. Hier willen 

wij ook de ouders van Sven uit 

groep 7 bedanken voor het 

coachen op beide middagen. 

Daarnaast ook de ouders die 

langs het veld hebben staan 

aanmoedigen! 

 
 

 
 
Volgende week een gymlessen  
Meester Ernst Jaap gaat mee op schoolkamp van de Montessorischool Buiten. 

Daarom vervallen de gymlessen op 8, 9 en 10 mei.  

Alle leerlingen starten en eindigen dus gewoon op school. 
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Groep 5  

Beste ouders en verzorgers, 

Sinds een paar weken hebben wij een nieuwe meester in groep 5! Meester Joost werkt op 

donderdag en vrijdag bij ons in de klas. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.  

 

We doen nog steeds veel leuke dingen in de klas! Hebben jullie de posters al gezien? Ze 

hangen op het prikbord, boven onze jassen. We hebben de posters zelf gemaakt, met de 

Ipad en wat hulp van echte kunstenaars. 

Een paar weken terug zijn we naar de schouwburg geweest. Daar gingen we met de bus naar 

toe en daar mochten we rondkijken in het gebouw. Ook dit was erg leuk en ook best 

spannend!  

 

Deze week hebben we geleerd wat voorzetsels zijn. Er zijn veel voorzetsels, hoe kunnen we 

deze allemaal onthouden? Heel makkelijk! We maken een foto als geheugensteuntje. Ook 

deze hangen op het prikbord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier en succes allemaal!  

De laatste 10 weken van dit 

schooljaar. 

Wij gaan nog heel veel leren en 

natuurlijk een heleboel plezier 

maken! 

Groetjes,  

Groep 5, meester Joost en juf 

Chantal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Met het boek 



  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 17,  jaargang 5, 3 mei 2017 
 

 

“Goed gedaan” les 13 
Ons volgend thema “Goed gedaan” is 

thema 13. 

In de klas hangt de komende 2 weken 

deze les als een agenda met de 

opdrachten, zodat iedereen dit goed 

kan zien. 

 

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. 
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Leerorkest Groep 7 
Gitaar  

Het was leuk en eigenlijk was ik heel erg geschokt ,want het ging 

beter op podium dan met oefenen .We speelde een architect 

liedje en de dronken zeeman. Ieder instrument/groepje had zijn 

eigen solo.Die van de gitaren heette blues, maar aan het einde 

moesten we onze gitaren inleveren en toen moest ik huilen.  

Dwayne 

 

Klarinet  

Ik vond het heel spannend de eerste ronde ging veel beter dan de 

tweede maar het was vooral gezellig einde. 

Moleesha 

 

Saxofoon  

Het was leuk om het te kunnen ervaren met mijn groepje te 

kunnen spelen en meneer Lars hij was superaardig. 

Ayhan 

 

Keyboard 

Het was super leuk om te oefenen en ik heb liedjes geleerd ik was 

nerveus maar het was super leuk  en ik vond het leuk om op de 

keyboards te spelen 

Joaquin 
 

Viool  

Ik vond vioolles heel leuk en de meester ook en ook de liedjes die 

ik geleerd heb zoals Mieke heeft een lammetje. En pa-pa-patat 

mayonaise en wie is de dronken zeeman. En ik was heel erg 

nerveus voor al die mensen maar ik vond het leukst om voor al 

die kleine kinderen te staan en dat ik een grote scheet mocht doen en het leukste liedje vond 

ik Vida la vida doei Youri 
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70% van een olifant is water 

 
 
Waterweetje  


