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Agenda 
13 en 14 september Oudergesprekken 
16 september ’s middags zijn alle kinderen vrij 
23 september Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
29 september Informatieavond alle groepen 
3 oktober  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 
 

 
 
 
Start schooljaar 
 

Na een lange vakantie is maandag 22 

augustus het nieuwe schooljaar 

gestart.  

In alle groepen is Druppie weer langs 

geweest, de mascotte van JOGG. Net 

als vorig schooljaar is aan alle 

leerlingen weer een bidon uitgereikt. 

De bidons zijn om het waterdrinken op 

school te bevorderen. In het weekend 

gaan de bidons mee naar huis en kunt 

u ze schoon maken.  
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Theaterproject JOGG 
Vanuit JOGG hebben we een theaterproject op school. Dit project ging de eerste schooldag al 

van start op het schoolplein. Alle kinderen maken onder schooltijd kennis met theater en 

muzieklessen en kunnen zich gratis aanmelden voor workshops na schooltijd. Meer informatie 

kunt u krijgen tijdens de ouderavond van dinsdagavond 13 september. Over deze avond 

ontvangt u nog bericht van Wendy Spooren, JOGG-coördinator. Voor vragen kunt u Wendy 

bellen of mailen: spooren@deschoor.nl 

 

 
 
Oudergesprekken 
Op dinsdag 13 en woensdag 14 september zijn de oudergesprekken met de 

ouders/verzorgers. Voor ouders/verzorgers van leerlingen van groep 1 tot en met 7 zijn het 

kennismakingsgesprekken. De ouders/verzorgers én leerlingen van groep 8 voeren een 

doelengesprek. Deze ouders ontvangen hierover een apart bericht. U kunt zich inschrijven via 

Mijnschoolinfo.nl.  

 

Informatieavond op 28 september 19.30 uur – 21.00 uur 
Op donderdag 29 september is er een algemene informatieavond voor alle 

ouders/verzorgers. De avond start in de middenruimte met informatie voor álle ouders door 

Froukje Mulder en Pine Schuurmans (directie). Daarna krijgt u in het lokaal van uw kind van 

de leerkracht informatie over dit schooljaar en kunt u vragen te stellen. Dit doen we in 2 

shifts zodat ouders met meerdere kinderen op school in verschillende groepen de informatie 

kunnen halen. In de middenruimte staan informatiestands van JOGG, de MR, de OR, de 

verteltassen, Op Stap en de overblijf. 

U ontvangt via Mijnschoolinfo een verzoek om door te geven of u aanwezig bent. Zo weten 

we op hoeveel ouders we kunnen rekenen. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen op 

deze avond. 
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Nieuw gezicht op school 
Omdat Alma Smand nu op een andere school werkt hebben we een andere, tijdelijke, intern 

begeleider. Haar naam is Judith Leeuwenkuijl. Ze is aan onze school verbonden totdat wij een 

vaste intern begeleider hebben gevonden. Judith is twee dagen per week op school en is al 

aardig thuis op De architect. Ze werkt wisselende dagen. 
 
KIDD 
Dit schooljaar start de Architect met KIDD (Kunst is Dichterbij dan je Denkt) 

Kunst is Dichterbij dan je Denkt is een doorlopende leerlijn kunst en cultuur voor het 

basisonderwijs in Almere voor alle groepen. De leerlijn Kunst is Dichterbij dan je Denkt is 

ontwikkeld door “de BonteHond” samen met scholen en culturele instellingen in Almere. KIDD 

is een samenhangend programma  dat aansluit bij de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie.  

 

Het lesprogramma 

Het lesprogramma van Kunst is Dichterbij dan je Denkt bestaat uit vier lesblokken per 

schooljaar. In drie lesblokken geeft de leerkracht met behulp van het digitale lesboek 

kunstlessen die aansluiten op de masterclasses die de kunstenaars geven. Ieder lesblok staat 

er een kunstwerk uit de omgeving van Almere centraal: theater, beeldende kunst, een 

bijzonder gebouw, landschapskunst of een archeologische vondst. Daarnaast gaan de 

leerlingen in één lesblok op excursie naar een theatervoorstelling van BonteHond of bezoeken 

ze een culturele instelling in Almere.  

Extra vrij 
Soms wilt u verlof aanvragen voor uw kind, bijvoorbeeld vanwege een huwelijk, een 

overlijden, of vanwege een religieus feest. U kun voor aanvragen een formulier vragen bij de 

administratie of de directie. De directie beoordeeld of zij het verlof toekent of niet. We willen 

u vragen aanvragen zo vroeg mogelijk te doen. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


