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Agenda 
6-7 juli Rapportgesprekken  
8 juli Musicalavond leerlingen groep 8 
12 juli Zomerfeest 
13 juli Laatste schooldag leerlingen 
14 juli  Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. de 

verhuizing 
15 juli Start zomervakantie 
 

Bezetting groep 5 
Chantal Stevens geeft volgend schooljaar les aan groep 5. Zij 

is een ervaren leerkracht en komt van een andere ASG-

school. Zij staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de 

groep.  Volgende week zijn er nog sollicitatiegesprekken met 

kandidaten voor de donderdag en vrijdag.  Zodra we weten wie naast Chantal komt te staan 

maken we dit bekend bij de ouders van de leerlingen die volgend jaar in groep 5 zitten. De 

kinderen maken vrijdag  al kennis met Chantal. Zij komt al een keertje langs. 

 

Bezetting groep 7 
In nieuwsbrief nummer 18 staat dat juf Anita De Architect gaat verlaten. Na wisseling van 

personeel bij de scholen van het bestuur kan juf Anita toch op De Architect blijven werken!  

Zij gaat samen met Monique van der Ploeg les geven aan groep 7. Ook juf Monique is een 

ervaren leerkracht die van een andere ASG-school komt.  Juf Anita zal op maandag, dinsdag 

en woensdag voor groep 7 staan en juf Monique op donderdag en vrijdag.  Juf Monique komt 

vrijdag kennismaken met de leerlingen die volgend jaar in groep 7 zitten. 

 

Juf Barbara neemt afscheid  
Lieve kinderen, ouders/verzorgers van De Architect, 

Na 8 jaar Manse/Architect ga ik de school verlaten. 

Ik ben begonnen op de Manse in de groepen 1/2 en kreeg 

hierna mijn eigen groep 4. Dit heb ik met een tussenjaar (één 

keer meegegaan naar groep 5) met veel plezier gedaan. 

Elk schooljaar was weer een bijzonder jaar. Soms met een 

traan, maar gelukkig meer met een lach. 

Op een school als De Architect bouw je niet alleen een band op 

met de kinderen, maar ook met de ouders. En zeker niet te 

vergeten met collega’s.  

Ik ben iedereen dankbaar. Bedankt dat ik op 

deze school heb mogen (samen) werken en heb 

mogen leren, als juf en met de kinderen. Ik koester de fijne (leerzame) 

gesprekken, de mooie momenten en complimenten.  

Ik neem mijn ervaringen en alles wat ik heb geleerd mee naar mijn volgende 

school. En aan jullie geef ik mee: 

 

Wees wie je bent, durf, leer en geniet. Doe je best en ga ervoor! 

De Architect zal altijd een plekje in mijn hart hebben. 

Weggaan doet mij best veel, maar ik heb ook zin in mijn nieuwe avontuur. 

Wie weet tot ziens. We komen elkaar vast nog wel of weer ergens tegen.  

 

Alvast een fijne zomervakantie en een goed schooljaar 2016 – 2017 gewenst. 

Liefs, juf Barbara 
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Leerorkest 
Op vrijdag 24 juni speelde het leerorkest de afsluitende 

voorstelling. De leerlingen van groep 7 gaven samen met 

de leerlingen van Montessorischool Buiten twee 

voorstellingen in de middenruimte op het C. van 

Eesterenplein. Gerard Poot deed een vertelling die het 

orkest muzikaal begeleidde onder leiding van Harry Vogel,  

de dirigent. De leerlingen van beide scholen hebben erg 

genoten van de voorstelling, en ook de ouders van de 

leerlingen uit groep 7. Het was bijzonder te zien, maar 

vooral te horen, wat de kinderen in korte tijd hebben 

geleerd: een instrument bespelen en samen spelen in een 

echt orkest. Het resultaat mocht er zeker zijn! Inmiddels is 

bekend dat er ook volgend jaar weer een leerorkest is voor 

de kinderen uit groep 7. We zien er nu al naar uit! Sommige kinderen zijn zo enthousiast 

geraakt dat zij ook na het leerorkest nog muzieklessen volgen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Zomerfeest 
Dinsdag 12 juli hebben we op de Architect ons zomerfeest. 

We hopen natuurlijk op een heerlijke zomerse dag. Alle leerlingen 

mogen zwemkleding en een handdoek mee naar school nemen. 

Eén van de activiteiten is namelijk een gevecht met waterpistolen. 

Als je hier aan mee wilt doen, neem dan wel je eigen waterpistool 

mee naar school. 

Een paar andere leuke activiteiten die deze dag gedaan kunnen worden, zijn: 

 Fruitspiesjes maken 

 Schminken 

 Springkussen 

 Waterbak voor de kleuters 

 Stormbaan 

 Blikgooien 

En nog vele andere leuke activiteiten! 

 

Alle leerlingen starten en eindigen op het C. van Eesterenplein. 

 

De leerlingen van groep 8 zijn ’s morgens vrij, maar ’s middags aanwezig bij het zomerfeest. 

Om 15.00 uur zwaaien we gezamenlijk de leerlingen van groep 8 uit. Hun zomervakantie is 

dan begonnen. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dezeppelin.nl/content/26336/news/clnt/3626298_1_org.jpg&imgrefurl=http://www.dezeppelin.nl/nw-26336-7-3626298/nieuws/zomerfeest.html&docid=nvlc5sTbn3qYvM&tbnid=76ZWvIdvkRuubM:&w=343&h=165&hl=nl&bih=932&biw=1680&ved=0ahUKEwjx7tGYxt7NAhUTlxQKHcBhAlQQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Ouderraad 
Ook langs deze weg willen wij de Ouderraad heel erg bedanken voor de vele activiteiten die 

zij het afgelopen schooljaar weer voor de leerlingen gedaan hebben. 

Iedere keer is het allemaal fantastisch geregeld en verzorgd. Denkt u maar aan de 

versieringen in december, het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasontbijt, de 

avond4daagse, en nu weer het zomerfeest dat ongetwijfeld een succes gaat worden. 

 

 
 
 
 
 
 
Zandbak 
De zandbak op het schoolplein wordt weggehaald. De reden is dat de kinderen vaak in 

aanraking komen met kattenpoep. Omdat het lastig is de zandbak schoon te houden, hebben 

we in overleg met de wijkregisseur gekozen voor het aanleggen van verkeersplein op het 

schoolplein.  

 

MR 
De MR gaat op zoek naar MR-leden en daarom wordt er een MR-verkiezing uitgeschreven. U 

ontvangt hierover nog een mailing van de MR. Het is voor de school belangrijk dat ouders 

meekijken en meedenken met de organisatie. U kunt er dus alvast over nadenken of u zich 

verkiesbaar wilt stellen. 

 
Bijlage  
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage gevoegd over de verteltassen. 

 
 
 

Wij wensen iedereen een 

welverdiende, leuke en mooie 

zomervakantie toe. 

De eerste schooldag is op 29 augustus. 

Tot dan! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.opinieland.nl/ssi-media/RESPONSIVE/EU/nl-nl/blog/bedankt-blog15.image&imgrefurl=https://www.opinieland.nl/nl-nl/blog-opinieland/een-verschil-maken-in-betaalde-onderzoeken&docid=km05ehjjCyi53M&tbnid=nGox92P5NoP55M:&w=1155&h=374&hl=nl&bih=932&biw=1680&ved=0ahUKEwivvKneyN7NAhWFaRQKHR_1BdcQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.jozefachterveld.nl/wp-content/uploads/2014/12/Zomervakantie.jpg&imgrefurl=http://www.jozefachterveld.nl/agendapunt/zomervakantie/&docid=2UsCtWoUOz6L1M&tbnid=5jFw_7XoC5gpvM:&w=276&h=183&hl=nl&bih=932&biw=1680&ved=0ahUKEwich__fxd7NAhUEVRQKHQShDBsQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Een Nederlander gebruikt gemiddeld 110 liter water per 
dag rechtstreeks uit de kraan. 

 

Jaarplanning 
16 september 2016 ‘s Middag vrij; alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

26 september 2016 Studiedag;  alle leerlingen zijn vrij 

3 oktober 2016 Studiedag;  alle leerlingen zijn vrij 

17 t/m 20 oktober 2016 Herfstvakantie 

7 november 2016 Studiemiddag;  alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

5 december 2016 Continurooster; alle leerlingen zijn om 14.00 uur vrij 

6 december 2016 Lesvrij;  alle leerlingen zijn vrij 

23 december 2016 Lesvrij;  alle leerlingen zijn vrij 

26-12-2016 t/m 6-1-2017 Kerstvakantie 

3 februari 2017 ‘s Middag vrij; alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

6 februari 2017 Lesvrij;  alle leerlingen zijn vrij 

17 februari 2017 ‘s Middag vrij; alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

20 t/m 24 februari 2017 Voorjaarsvakantie 

20 maart 2017 Studiemiddag;  alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

14 april 2017 Goede Vrijdag 

17 april 2017 2e Paasdag 

24 t/m 28 april 2017 Meivakantie 

5 mei 2017 Bevrijdingsdag 

25 mei 2017 Hemelvaartsdag 

26 mei 2017 Vrij 

5 juni 2017 2e Pinksterdag 

26 t/m 30 juni 2017 Lesvrij;  alle leerlingen zijn vrij 

14 juli 2017 ‘s Middag vrij; alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

27 juli t/m 1 september 2017 Zomervakantie 

 


