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Agenda 
23 en 27 oktober Herfstvakantie 
9 november Nationaal schoolontbijt 
13 november Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
5 december Sintviering;  
 continurooster tot 14:00 uur 
6 december Lesvrij: alle leerlingen zijn vrij 
  

 
 
Vakantielezen 
Gedurende het schooljaar wordt op school veel tijd en aandacht besteed aan lezen. 

Ook in de vakanties is het voor kinderen heerlijk om te kunnen lezen. Natuurlijk kunnen 

er boeken geleend worden uit de openbare bibliotheek. De leerlingen van De Architect, 

uit groep 3 tot en met 8, lenen een boek via de bibliotheek van school.  

Om het lezen van de boeken in de vakantie te bevorderen, kiezen 

de kinderen een opdracht die bij het boek gemaakt/gedaan kan 

worden. Na de vakantie leveren de kinderen de opdracht in bij de 

leerkracht. De “producten” krijgen een plekje in de klas zodat 

andere kinderen kunnen zien wat hun klasgenoten gelezen hebben 

en op leesideeën gebracht kunnen worden. Ook is er voor de 

kinderen die dit gedaan hebben een presentje. 

 
Ouderbijdrage 
 

Beste ouders/verzorgers, 

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de ouderbijdrage: waarvoor wij 

deze gebruiken en welke bedragen zijn vastgesteld. Gelukkig heeft een aantal ouders de 

ouderbijdrage betaald. Helaas is er voor de meeste leerlingen nog niet betaald. De ouderraad 

is inmiddels al begonnen met de eerste voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. 

Uw bijdrage is hard nodig om deze activiteit te kunnen organiseren.  

 

Indien u graag contant wilt betalen, kunt u dit op maandag en dinsdag bij de administratie 

doen. Graag gepast betalen. 

 

U kunt de ouderbijdrage natuurlijk ook via de bank overmaken naar 

het rekeningnummer van de ouderraad. Het rekeningnummer is 

NL17 INGB 0006 1902 54 tnv ASG inz. Architect Ouderraad. Graag 

onder vermelding van de naam van uw kind en dat het de 

ouderbijdrage betreft. 

 

De ouderbijdrage is dit jaar als volgt vastgesteld: 

 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 4 

 € 18,50 per leerling voor de groepen 5 t/m 8 

 

Alvast bedankt 

De Ouderraad 
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TSO medewerkers 
Na de herfstvakantie verandert de samenstelling van het overblijfteam. In een overleg met 

de overblijfcoördinator en directie is er besloten om ouders van zittende leerlingen voorrang 

te geven op medewerkers die geen (klein)kinderen op De Architect hebben.  

 

Linda, Yvette en Suzy maken plaats voor Sara (moeder van Jordi en Stella), Daniëlle (moeder 

van Desen) en Esther (moeder van Francis). Linda, Yvette en Suzy blijven wel achterwacht. 

Het team van De Architect bedankt hen voor hun inzet in de afgelopen jaren.  
 

 
 

Team TSO medewerkers 

boven van links naar rechts : Geeske, Sylvana en Esther 

onder van links naar rechts: Sara, Marissa en Daniëlle 

 
 

Traktaties 
Als uw kind jarig is, dan is het feest en mag uw kind trakteren in de groep en de klassen 

rond. Op De Architect zien wij graag gezonde traktaties. Voor ideeën kunt u kijken op 

internet. Met het trefwoord ‘gezonde traktaties’ zijn er veel voorbeelden te vinden. Denk er 

ook aan dat een traktatie niet veel en duur hoeft te zijn.  
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Groep 1-2 B juf Bianca 
 

In de groep zijn de kleuters vooral 

bezig geweest met het thema van de 

Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’. Er 

zijn verschillende ‘enge boeken’ 

voorgelezen waaronder het verhaal 

van De Gruffalo.  Het boek sloeg zo 

goed aan bij de kinderen dat we er in 

de klas een verteltafel van hebben 

gemaakt. Elke dag wordt hier met 

veel plezier het verhaal van het 

slimme muisje, de bosdieren en het 

monster nagespeeld. 

 

Alle kinderen hebben een werkboekje 

gekregen waarin ze bijna dagelijks een 

opdracht maken: Het tellen van spookjes, 

schrijfoefeningen, verschillen zien of 

lettergrepen verdelen. De andere werkjes, 

waaronder het knutselen, wordt ook op 

het thema aangepast. Zo hangen er nu 

ook al bijna echte vleermuizen in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel leuk en verrassend was de voorstelling van poppentheater 

Smaug in het speellokaal van De Architect.  Het prentenboek 

Krrrrrrro-ko-dil was het uitgangspunt. De kinderen werden d.m.v. 

een pop zelf onderdeel van het verhaal en waren allemaal zeer 

betrokken! Een mooie manier om een verhaal te vertellen en uit 

te spelen. 
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“Goed gedaan” les 4 
De komende twee weken hebben wij 

weer een nieuw thema uit de methode 

sociaal emotionele training. In de klas 

hangt de les als een agenda met de 

opdrachten, zodat iedereen dit goed 

kan zien. 

 

Les 4: ‘Opkomen voor jezelf’. 

Goed opkomen voor je eigen belangen 

is lastig. De een durft niet hardop te 

zeggen wat hij wil, terwijl de ander juist 

probeert af te dwingen dat hij zijn zin 

krijgt. 

In de klas komt het volgende aan de 

orde: 

• Hoe kun je het beste om aandacht 

vragen. 

• Als iemand iets doet wat jij niet fijn 

vindt, kun je: 

- stil wegkruipen (niks durven 

zeggen) 

- boos tekeer gaan (mopperen, 

schreeuwen, schelden) 

- slim aanpakken (kalm zeggen wat 

voor jou niet fijn is) 

• Slim aanpakken is meestal het 

beste. 

• Bij wie/waar kun je hulp zoeken als 

niets helpt. 

 

Tips voor thuis 

• Leer uw kind om op een prettige 

manier om aandacht te vragen door 

tijd voor hem te nemen als hij daar 

leuk om vraagt. 

• Geef het goede voorbeeld door zelf 

ook slim aan te pakken als uw kind 

iets doet wat u niet fijn vindt. 

• Duidelijk zeggen dat je iets niet durft 

is óók opkomen voor jezelf. Dwing 

uw kind niet om álles te durven. 

 

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/sannie32/sannie321011/sannie32101100065/8179242-pumpkin-chestnuts-mushroom-and-fake-autumn-leaves-over-white--Stock-Photo.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_8179242_pompoen-kastanjes-paddestoel-en-fake-herfst-bladeren-op-witte-achtergrond.html&docid=ARB2_cJizot6BM&tbnid=0HD87oe6HVG3dM:&vet=1&w=1300&h=866&bih=955&biw=1680&ved=0ahUKEwjR2aKIv_fWAhXFfhoKHbYIC08QMwiVAShRMFE&iact=c&ictx=1

