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Agenda 
16 januari Koffie ochtend  

3 februari Middag lesvrij; alle leerlingen zijn  

 vanaf 12:00 uur vrij 

10 februari Rapporten mee naar huis 

15 en 16 februari Rapportgesprekken met 

 ouders/verzorgers 

17 februari Middag lesvrij; alle leerlingen zijn 

 vanaf 12:00 uur vrij 

 

Ouderbijdrage 
Begin november 2016 hebben wij u geïnformeerd over de ouderbijdrage. De begroting t.a.v. 

alle activiteiten en de daarbij  behorende kosten voor dit schooljaar was daar aan toegevoegd. 

De ouderbijdrage is vast gesteld op:  

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

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

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zoals u zult begrijpen is de ouderbijdrage hard 

nodig om de activiteiten voor de kinderen te kunnen verzorgen. Ouders die nog geen 

ouderbijdrage voor hun kind hebben betaald krijgen op 20 januari een brief. 

 

Het bankrekeningnummer is NL17 INGB 0006 1902 54, onder vermelding ASG inz. Architect 

ouderraad. Wij vragen u de ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 naar 

bovengenoemd bankrekeningnummer over te maken met vermelding van de naam/namen 

van uw kind(eren) én dat het om de ouderbijdrage gaat.  

Alvast hartelijk dank. 

 
Groep 7 
Beste ouders en verzorgers. Deze week is het de beurt van groep 7 om zich voor te stellen. 

Wij hebben twee juffen. Op maandag, dinsdag en woensdag hebben we les van juf Anita en 

donderdag en vrijdag van juf Monique.  

 

We werken het hele jaar heel hard aan rekenen, taal, spelling, WO, Engels en nog andere 

vakken, maar we hebben tussendoor ook heel wat andere leuke dingen gedaan. 

 

<=We hebben op 13 september een fietsles 

gekregen van Veilig Verkeer Nederland en hebben 

daar hulp bij gekregen van enkele ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 september kregen we een les over 

Markante Bewoners van een acteur die bij KIDD 

hoort.=> 
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<=Tijdens de Kinderboekweek hebben 3 

oma’s een boek voorgelezen waar ze zelf 

leuke herinneringen aan hadden.  

 

 

Gezellig schoolontbijt op 11 november. => 

 

 

 

 

 

 

<=In de kring tijdens het Sinterklaasfeest. 

 

 

 

 

 

 

 

CITO-toetsen 
Op maandag 11 januari starten we met het afnemen van de citotoetsen. We spreiden dit over 

2 tot 3 weken. Het doel van de toetsen is de prestaties van de leerlingen te beoordelen  

en op basis daarvan beslissingen te nemen voor het onderwijs dat we de leerlingen bieden. 

Het is in deze weken, eigenlijk net als in alle andere schoolweken, van belang dat de 

kinderen op tijd op school komen en goed uitgerust zijn. Het zal hen ook helpen als u er thuis 

weinig druk op legt. Ook op school leggen we er weinig druk op zodat we een goed beeld 

krijgen waar de leerlingen staan en wat ze kunnen. 

 
Start van de lessen 
De lessen starten ‘s ochtends om 8.30 

uur. Wij vinden het belangrijk dat de 

kinderen op dat moment in de klas 

zitten en allemaal de start van de dag 

meemaken. Als uw kind te laat binnen 

komt  betekent dit dat zij/hij een deel 

van het programma mist en de rust 

voor de andere leerlingen verstoort. 

Daarom is ons vriendelijke maar 

dringende verzoek ervoor te zorgen dat 

uw kind om half 9 in de klas zit.  
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Grondwater kan er een heel mensenleven over 

doen om zich 1 kilometer te verplaatsen. 

 

 

Kluisjes 

De groepen 4 tot en met 8 hebben allemaal een kluisje in het lokaal. Leerlingen die een 

mobieltje meebrengen naar school, leggen dat voor lestijd in het kluisje en halen het er na 

lestijd weer uit. Het team van De Architect heeft hiervoor gekozen om ervoor te zorgen dat 

leerlingen zich kunnen blijven richten op hun werk. Ook zorgen we er zo voor dat er in de 

hogere groepen geen gebruik wordt gemaakt van social media en dat er niet geappt wordt. 

Ervaring leert dat dat onrust geeft in de groep. 

 
Waterweetje 

 

 
 
 


