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Oproep 

Hoewel Sinterklaas net in het land is, zijn de voorbereidingen voor het Kerstfeest in volle gang. 

Welke ouder, zonder hoogtevrees, wil voor ons op de nevenvestiging de kerstspullen van 

zolder halen? 

Graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

 

Ouderbijdrage 
Voor de herfstvakantie hebben alle kinderen een brief over de ouderbijdrage mee naar huis 

gekregen (bijlage bij Nieuwsbrief nr. 5).  

Wij hebben nog niet van alle ouders een bijdrage binnen. Dit is jammer want de voorbereiding 

van het Sinterklaasfeest is in volle gang. Het kan zijn dat de brief aan uw aandacht is ontsnapt. 

Daarom doen wij nog een oproep tot het betalen van de ouderbijdrage.  

Wilt of kunt u de ouderbijdrage niet voldoen neem dan contact op met Pine Schuurmans.  

De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 22,= euro per kind in de groepen 1 t/m 4 en  

€ 18,= per kind in de groepen 5 t/m 8.  

Uw ouderbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer 1907882, t.n.v. ASG inz obs de 

Architect, onder vermelding van: “ouderbijdrage en de voor- en achternaam van uw 

kind(eren)”. (Alle betalingen op de andere rekeningen zijn inmiddels overgeboekt naar de 

rekening van de Architect). 

Het is ook mogelijk om een termijnbedrag of het hele bedrag contant te betalen. Dat kunt u 

doen bij juf Pine. Er is geen wisselgeld op school. Wilt u daarom dan gepast betalen?  

De ouders die nog niet betaald hebben, krijgen deze week via hun kind een brief. 

Indien er voor 5 december a.s. nog niet betaald is (zonder opgave van reden bij Pine 

Schuurmans), kan uw kind helaas niet deelnemen aan het Sinterklaasfeest. 

 

MR verkiezingen 
Vandaag hebben de MR-verkiezingen plaats gevonden. 

Aanstaande vrijdag worden de kandidaten op de hoogte gebracht van de uitslag. 

Volgende week woensdag wordt u via de Nieuwsbrief geïnformeerd. 

Sinterklaas 

Sinterklaas heeft laten weten dat alle kinderen (groep 1 t/m 8) hun schoen mogen zetten op 

dinsdag 27 november. 
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Op vrijdag 23 november of maandagochtend 26 november mogen de kinderen alvast een 

schoen meenemen. 

 
Op woensdag 5 december a.s. zal de sint met een aantal van zijn pieten onze school 

bezoeken. De aankomst zal plaatsvinden op het hoofdgebouw van de Architect. Om half 9 

worden alle kinderen daar verwacht. U wordt vriendelijk verzocht deze ochtend niet voor de 

school te parkeren i.v.m. de aankomst van Sinterklaas. 

De kinderen van de bovenbouw gaan na afloop terug naar de nevenvestiging van de Architect 

waar zij op hun eigen manier het sinterklaasfeest zullen gaan vieren.  

De kinderen hebben op 5 december tot 12.00 uur feest. Op deze dag krijgen de kinderen een 

tussendoortje van school. 

De sintcommissie 
 

Stagiaires op school 
Afgelopen weken zijn er in diverse groepen studenten begonnen met hun stage. 

Bij groep 1/2A van juf Maria is dat Adriaan. 

In de groepen 4 zijn dat Brian en Withney. 

In groep 7 loopt Jenny stage. 

Ook bij de gymlessen lopen een aantal studenten hun stage. Dat zijn: Josse en Nick op 

woensdag en Pim en Remko op donderdag. 

 

 Agenda 
3 december MR vergadering 

5 december  Sinterklaasviering 

6 december Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

 

  

http://www.architect.asg-almere.nl/
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Ben jij een meisje uit groep 7 of 8, en vind jij het 

heel leuk om met een grote groep meiden leuke activiteiten te doen? 

Kom dan elke woensdag middag, van half 4 tot 5 uur, naar jongerencentrum The Rock in de 

Bouwmeesterbuurt!  

Het Leerwerkbedrijf en Talent in Opleiding organiseren dan een speciale meidenmiddag met activiteiten 

zoals; tutten, dansen, spelletjes, koken, zingen en nog veeeeel meer leuke dingen! Eigen ideeën zijn 

natuurlijk ook altijd welkom! 

De activiteiten zijn geheel vrijblijvend en kosten geen geld! 

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Nikki Ronda van Talent in Opleiding. 

n.ronda@talentinopleiding.nl of 06-81477883 
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