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Agenda 
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  
Afgelopen vrijdag heeft u via Mijnschoolinfo bericht gekregen over de bezetting van de 

groepen.  

Hieronder treft u het overzicht van het gehele team aan: 

Groep 1/2A  Els Fopma Alle dagen 

Groep 1/2B  Bianca Müller Alle dagen 

Groep 3 Jenny Kempe Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

 Anja van den Berg Donderdag 

Groep 4/5 Arian Koevoets Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Anita van de Plasse Woensdag 

Groep 6 Sibrich Scheltema Maandag t/m donderdag 

 Anja van den Berg Vrijdag 

Groep 7 Sander de Groot Maandag t/m donderdag 

 Monique van der Ploeg Vrijdag 

Groep 8 Anita van de Plasse Maandag en dinsdag 

 Caro Pijl Woensdag, donderdag en vrijdag 

Onderwijsassistent Coby Kaarsgaren Maandag t/m donderdag 

Onderwijsassistent Vladka Hartlova Maandag, donderdag en vrijdag 

Vakleerkracht Ernst-Jaap de Haan Maandag en dinsdag 

Intern begeleider Lonneke van Miert -  

 van Hezewijk Dinsdag, donderdag en vrijdag 

Administratie Sietske van der Seijen Maandag en woensdag 

Directie Froukje Mulder Alle dagen 

 
 

Afscheid teamleden 
Beste leerlingen en ouders, 

Negen jaar geleden ben ik als administratief medewerker gestart op de Manse en de Piramide. 

Deze scholen zijn samen verder gegaan als de Architect. Ik werkte daarnaast ook nog op 

andere scholen. Nu krijg ik de mogelijkheid vanaf komend schooljaar om op één school te 

gaan werken. Dat vind ik zelf heel fijn, maar betekent ook dat ik volgende week dinsdag 

helaas afscheid van De Architect ga nemen.  

Sietske van Seijen, die al jaren bij een andere ASG-school werkt, neemt gelukkig mijn 

werkzaamheden over. 

Ik wens alle leerlingen, ouders en collega’s heel veel succes en plezier op De Architect. 

Met vriendelijke groet en alvast een fijne vakantie, 

Katinka Veldhuisen 

  

Inhoudsopgave 

 
1. Agenda 

2. Bezetting schooljaar 2018-2019 

3. Afscheid teamleden 

4. Nieuwe teamleden  

5. Jaarplanning  

6. Gymrooster 

7. Tentoonstelling Kunstweken 

8. Koffie-ochtend kleuters 

 

 



  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 20  jaargang 6, 10 juli 2018 
 

 

Beste leerlingen en ouders van de Architect, 

Iets meer dan een jaar heb ik met veel plezier op de Architect gewerkt als Intern Begeleider. 

Een half jaar geleden ben ik met mijn gezin verhuisd naar Noord-Brabant.  

Omdat de reistijd te lang is heb ik een baan gevonden in de buurt van mijn nieuwe 

woonplaats. Ik ga hier na de zomervakantie starten. 

Helaas houdt dit in dat ik de Architect zal verlaten. Ik kijk terug op een mooie tijd met 

kinderen, ouders en teamleden van de Architect. 

Bedankt voor de fijne samenwerking en natuurlijk een zonnige vakantie voor iedereen! 

Groeten (juf) Evelien 

 
Het afgelopen half jaar is voor mij echt voorbij gevlogen. Ik ben maar een korte tijd aan De 

Architect verbonden geweest en heb de school leren kennen als een fijne school, met een 

fantastisch team, zeer betrokken ouders en leuke leerlingen. Gelukkig is juf Froukje weer 

steeds meer op school, waardoor ze mijn ondersteuning in het nieuwe schooljaar niet meer 

nodig heeft. Ik heb me heel welkom gevoeld, waarvoor dank. Een hele fijne zomervakantie 

allemaal! Met vriendelijke groet, 

Arno Belterman 

 

Nieuwe teamleden  
In september starten 3 nieuwe medewerkers op de Architect. Lonneke van Miert – van 

Hezewijk, Vladka Hartlova en Sietske van Seijen zullen zich in nieuwsbrief 1 in september aan 

u voorstellen. 
 

Jaarplanning 
In bijlage 1 treft u de jaarplanning voor het schooljaar 2018-2019 aan. Daar staan alle 

vakanties en vrije dagen in. Tevens de dagen dat er iets anders op het programma staat, zoals 

de informatieavond, de oudergesprekken, het schoolreisje, de sportdagen, etc. 

 

Gymrooster 
Maandag  

8:30-9:20 groep 8 

9:20-10:10 groep 7 

10:15-11:05 groep 6 

11:05-12:00 groep 3 

 

13:00-13:40 groep 4 

13:40-14:20 groep 5 

 

In speellokaal 

14:30-14:55 groep 1/2 

 

Dinsdag 

8:30-9:10 groep 7 

9:10-9:50 groep 8 

9:50-10:30 groep 5 

10:30-11:10 groep 6 

11:10-12:00 groep 3 

 

13:00-13:50 groep 4 

 

In speellokaal 

14:10-14:50 groep 1/2 
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Kunstwerken 
De afgelopen weken hebben de kinderen heel hard gewerkt tijdens de Kunstweken. 

Ze hebben samen met een kunstenaar het werk van een schilder bestudeerd en hebben, in 

dezelfde stijl, hun eigen kunstwerken gemaakt. Iedereen is uiteraard heel trots en er zijn veel 

positieve reactie gekomen van ouders die de kunstwerken deze week in school hebben 

bekeken. 
 

Koffieochtend maandag 16 juli 
Maandag 16 juli, van 8.30 uur tot 9.15 uur, houden de kleutergroepen een 

gezamenlijke koffieochtend voor de ouders van groep 1/2A en 1/2B. De 

kinderen worden in een ander lokaal opgevangen. Els en Bianca zullen wat 

foto’s laten zien van de kinderen, waarna Sebnem iets zal vertellen over 

het programma “Opstap”. Wilt u aan de leerkracht doorgeven of u erbij 

bent of niet? 

Met vriendelijke groeten, 

Bianca en Els 
 

Parkeren rondom de school 
Voor de veiligheid van uw kind(eren) en de kinderen van andere ouders vragen wij u bij het 

halen en brengen niet te hard door de straten te rijden en te parkeren in één van de 

parkeervakken rondom de school. 

Helaas wordt er regelmatig te hard gereden en wordt er dubbel geparkeerd, op de stoep of in 

het gras geparkeerd. Dat is een onveilige situatie voor de kinderen en hun ouders die op dat 

moment ook van of naar school lopen, fietsen of met auto zijn. 

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 
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