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MR verkiezingen 
De uitslag van de MR-verkiezingen ziet er als volgt uit: 

1. Remco Keijser 

2. Marjan van Gelder  

3. Annemarie Beeker 

De kandidaten zijn afgelopen vrijdag door de MR geïnformeerd over de uitslag. 

Remco Keijser en Marjan van Gelder worden a.s. maandag tijdens de MR vergadering 

geïnstalleerd. 

Aanstaande maandag, 3 december, is de volgende MR vergadering.  

Locatie: C. van Eesterenplein van 19.00 tot 20.30 uur.  

De MR vergadering is een openbare vergadering waar u als toehoorder bij aanwezig kunt zijn. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Afscheid MR leden 

2. Installeren nieuwe MR leden 

3. Huishoudelijk regelement MR 

4. Taakverdeling MR 

5. Notulen 6 november 2012 

6. Schoolontwikkeling 

7. Vanuit de CMR 

 Regeling studiekosten en verlof 

 Memo tussentijdse wisseling school 

 Opleidingsleerkracht 

 Begroting 

Heeft u vragen voor de MR dan kunt u deze stellen via de mail MR.Architect@Architect.asg-

almere.nl 

 

Wijziging in kalender 
Per abuis staat in de kalender dat de leerlingen op vrijdag 21 december een halve dag vrij 

zijn. Dit moet de gehele dag zijn. 
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Sinterklaasfeest op 5 december  

Op vrijdag 30 november a.s. moeten alle surprises van de 

kinderen van groep 5 t/m 7  zijn ingeleverd. Dit ter controle en 

voor de presentatie van alle surprises in de klassen.  
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. Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen leerkracht 

opzoeken en daarbij gaan staan. Ouders wordt vriendelijk verzocht om 

achter de schoolhekken te gaan staan en deze ochtend niet voor de school te parkeren 

i.v.m.  de aankomst van Sinterklaas. 

De kinderen van de bovenbouw zullen na afloop terug gaan naar de dependance 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. 

 

Wij wensen alle kinderen een gezellig Sinterklaasfeest! 

De Sintcommissie 

 

Nieuwsbrief vanaf januari 
Na de kerstvakantie zal de Nieuwsbrief eens per 2 weken verschijnen. 

 

Tussenschoolse opvang 
Vanaf maandag 3 december zal er nog maar 1 bak voor de TSO worden gebruikt.  

 

Ouderbijdrage 
De leerlingen waarvan nog geen ouderbijdrage binnen is, hebben een brief mee naar huis 

gekregen. 

Gelukkig hebben een aantal ouders daarop gereageerd en inmiddels de ouderbijdrage, of een 

termijnbedrag, betaald. 

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?  

Wanneer u geen ouderbijdrage voor uw kind vóór 5 december betaald, of een termijnbedrag, 

kan hij/zij helaas niet deelnemen aan het Sinterklaasfeest. 

 

Parkeren bij de school 
Wij willen u vragen indien u uw kind(eren) met de auto naar school brengt en/of haalt om uw 

auto in de daartoe bestemde parkeervakken te parkeren. Sommige auto’s worden nu  op het 

fietspad of oversteek pad neergezet. Dit geeft onveilige situaties.  

Graag uw aandacht hiervoor. 



  

 

- 3 - 

NIEUWSBRIEF 
Editie 12, 28 november 2012 
 

 

 

o.b.s De Architect   
C van Eesterenplein 1 

1333 KM  Almere 

(036) 7670630 

info@architect.asg-almere.nl 

www.architect.asg-almere.n 

 

Gymnastiek 
Graag willen wij u het volgende vragen. Naast de juiste gymkleding (zoals turnpakje of 

gymbroekje met shirt en eventueel schoenen zonder zwarte zool) willen wij graag dat uw 

zoon/dochter ook een handdoek meeneemt. Dit om zich na de gym op te frissen. Dit kan zijn 

douchen, maar het gezicht, voeten en oksels opfrissen is ook prima. 

 

Oproep aan alle kinderen van de brede school 
Deze week zijn er weer allerlei leuke naschoolse activiteiten gestart. Er zijn nog plekjes vrij!!! 
Weet je nog niet zeker of het wat voor je is? Kom dan gewoon een keertje kijken en meedoen. Leuk! Je 
bent van harte welkom. 
 
Kijk op de activiteitenladder of er wat leuks voor je tussen staat. Heb je de ladder niet meer dan is deze 
te vinden op de site van de school en op de site van de schoor. 
Ook liggen er in het folder-rek van de scholen nog genoeg ladders. 
 
Voor inschrijving, informatie en vragen... bel of mail gerust! 
 
Er zijn nog plekjes vrij voor: 

 improvisatielessen (maandag) 
 kleutergym (dinsdag) 
 kinderclub (woensdag) 
 zumba (woensdag) 
 ja, natuurlijk (donderdag) 
 multimedia (vrijdag) 

 
We zien je graag bij deze super leuke activiteiten! 
 
Groetjes, 
Laura 
06-42741945 
vanhemert@deschoor.nl  

 
Agenda  

3 december MR vergadering 

5 december  Sinterklaasviering 

6 december Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
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