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Agenda 
28 juni Schoolfotograaf 

29 juni ’s Middags lesvrij: alle kinderen zijn 

 vanaf 12:00 uur vrij  

2 juli Lesvrij: alle kinderen zijn vrij  

4 juli  Sportdag groepen 5 t/m 8 

6 juli Rapport mee naar huis 

9 juli  Sportmiddag groepen 1 t/m 4 

10 en 11 juli Rapportgesprekken 

13 juli Eindbal groep 8 

16 juli Doorschuifuur 

17 juli Musical groep 8 

20 juli ’s middags lesvrij: vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrijdag vrij 

23 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

3 september 1e schooldag schooljaar 2018-2019 
                                                    

Bezetting schooljaar 2018-2019  
Alle ASG-scholen hebben besloten om op vrijdag 6 juli de groepsindeling naar ouders en 

leerlingen bekend te maken. Er zijn scholen waar nog vacatures zijn en er is nog tijd nodig 

deze vóór het nieuwe schooljaar te vervullen. Bij De Architect is de bezetting van de groepen 

rond. 

 

Doorschuifuur 
Op maandag 16 juli schuiven alle leerlingen door naar de groep en de leerkracht van volgend 

schooljaar met de bedoeling nader kennis te maken. Dit noemen we het doorschuifuur. 

 
De Ouderraad is opzoek naar nieuwe leden 
De ouderraad van De Architect bestaat uit een aantal 

ouders/verzorgers die diverse activiteiten regelt voor de 

leerlingen.  

Deze activiteiten zijn o.a.: 

 Luizencontrole  

 Schoolfotograaf  

 Sinterklaas  

 Kerstdiner 

 Paasontbijt 

 Lentefeest en/of Koningsspelen 

 Avondvierdaagse  

 Sportdagen  

 Afscheidsfeest groep 8  

 

Zij vergaderen, met name in het begin van het schooljaar, een paar keer. Daar wordt 

besproken wat er precies gedaan moet worden, wie welke activiteiten op zich neemt, etc. 

 

Een paar ouders van de ouderraad heeft aangegeven dat zij met ingang van het nieuwe 

schooljaar stoppen met de werkzaamheden voor de ouderraad. Met ingang van het nieuwe 

schooljaar zijn wij dus op zoek naar een nieuwe voorzitter en een aantal nieuwe leden. 

Lijkt het u het leuk om lid van de ouderraad te worden of de nieuwe voorzitter van de 

ouderraad te worden? Laat dit dan weten aan Sylvana (huidige voorzitter ouderraad) of bij 

Froukje of Arno. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. 
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Vakantiebieb 
Tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen GRATIS gebruik maken van de Vakantiebieb. 

Dat is goed nieuws, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.  

De Vakantiebieb biedt 60 e-books voor het hele gezin, die te lezen zijn op de tablet of 

smartphone. De app is gratis te downloaden en is een zomercadeautje van de Bibliotheek.  

 

De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en met 31 augustus 2018. De kinderen ontvangen 

hier binnenkort meer informatie hierover. 

 
Als ik later groot ben 
‘Als ik later groot ben’ is een project dat als doel heeft om de vragen en behoeftes van kinderen 

en jongeren nog beter te verbinden met het aanbod in de stad. Wij vinden dat iedereen moet 

kunnen worden wat hij wil. Daarvoor heb je soms sportles, bijles, een laptop of iets anders 

nodig. Wil jij dat aanvragen? Dat kan! Er is een brievenbus voor alle kinderen en jongeren uit 

Almere die een vraag hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er zijn veel partijen 

in Almere die zich inzetten om te helpen. Deze partijen zijn verbonden in de brievenbus.  

 

De brievenbus is op verschillende manieren bereiken. De brievenbus bestaat zowel online 

(website, Facebook, Whatsapp en SMS) als offline (brievenbussen, inloopspreekuur). De 

vragen kun je posten in de brievenbus. Aan de hand van jouw vraag gaan we graag met je in 

gesprek. Hierbij wordt een oplossing gezocht en wordt gekeken welke partijen uit Almere je 

kunnen helpen met je droom. De brievenbus komt ook langs in de wijk om kennis te maken 

met kinderen en jongeren uit Almere. Daarom fietsen we met onze brievenbus-bakfiets langs 

schoolpleinen en andere plekken in de wijk. 

 

Maandag 16 juli om 15:00 komen we langs op het schoolplein van de Architect. Dan 

kun je ook met anderen in gesprek over je dromen. Wij hebben er veel zin in, zien we je 

daar? 

 

Voor meer informatie kun je ook de website bezoeken: www.alsiklatergrootbeninalmere.nl of 

naar de facebook: www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere. 
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“Goed gedaan” les 16 
 

Les 16 ‘Wensen en dromen’. 

Het is belangrijk dat uw kind leert zijn fantasie 

goed te gebruiken. Fantasie is nodig om je echt 

in te kunnen leven in anderen, om oplossingen 

voor nieuwe problemen te verzinnen en 

geruststellende beelden en gedachten op te 

roepen als je gespannen of bang bent. 

 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

 Droomwensen zijn leuk maar komen niet zo 

vaak uit. 

 Je kunt je droomwens veranderen in een 

kleine wens en dan een slim plan verzinnen 

om die kleine wens wél uit te laten komen. 

 In reclamefilmpjes lijken dingen vaak veel 

mooier, leuker of lekkerder dan ze in het echt 

zijn. 

 

Tips voor thuis 

• Help uw kind zijn droomwens om te zetten in 

een haalbaar doel. ‘Wil je graag een beroemde 

zangeres worden? Dan kun je bij het koor 

gaan.’ ‘Wil je in een kasteel wonen? Ga maar 

lezen over kastelen en misschien kunnen we 

in de vakantie naar een echt kasteel gaan.’ 

• Leer uw kind het verschil kennen tussen 

reclamefilmpjes en televisieprogramma’s. 

Reclame wil dat je iets koopt. Gewone 

televisieprogramma’s willen alleen iets leuks, 

spannends of leerzaams laten zien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


