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Sinterklaasfeest op de 
Architect 
Alle kinderen waren vanmorgen al vroeg 

op het plein verzameld. Maar…….de Sint 

liet op zich wachten! Om 10 over half 9 

verscheen er een slaperig gezicht van 

zwarte piet over de rand van het dak. Piet 

zou een vervoermiddel voor de Sint 

uitzoeken maar was in slaap gevallen. De 

Sint wist dus helemaal niet hoe hij naar 

school moest komen. Het paard had 

namelijk zijn enkel verstuikt en kon de 

Sint niet dragen. 

 

 

Gelukkig heeft een vrachtwagen hem 

onderweg zien staan en hem naar school 

gebracht. Hierna kon het feest beginnen! Alle 

kinderen hebben genoten van de ochtend! 
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o.b.s De Architect   
C van Eesterenplein 1 

1333 KM  Almere 

(036) 7670630 

info@architect.asg-almere.nl 

www.architect.asg-almere.n 

Kerstbrief 
De kerstcommissie heeft een brief gemaakt. Deze is apart toegevoegd aan deze Nieuwsbrief. 

Hierin vindt u o.a. de begin- en eindtijden van het kerstdiner van beide locaties. 

 

Zingen op het C. van Eesterenplein 
De Sint is nog niet het land uit en afgelopen week zijn we op de 

nevenvestiging al begonnen met het oefenen van kerstliedjes. Alle 

groepen zullen onder begeleiding van Gerard Poot verschillende 

kerstliedjes inoefenen. Gerard Poot is dirigent, ondernemer en 

theatermaker. 

Op donderdag 20 december gaan we namelijk met alle kinderen van de 

scholen, onder zijn leiding, zingen op het C. van Eesterenplein. Ouders 

willen we hierbij graag uitnodigen om met ons mee te komen zingen. 

We Verzamelen vanaf 13.30 uur op het C. van Eesterenplein voor de 

LIDL en zullen daar tot 14.15 uur kerstliedjes laten horen. 

De kinderen gaan vanaf het C. van Eesterenplein naar huis. 

 

 

Studiedag 6 december 
Morgen, op 6 december, is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij!  

 

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

 
Agenda  

6 december Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

19 december Kerstdiner: C. van Eesterenplein van 17.00 tot 18.30 uur 

 Kerstdiner: M.J. Granpré Molièrestraat van 17.30 tot 19.00 uur 

20 december Continurooster; alle leerlingen eindigen op het C. van Eesterenplein 

 tegenoverde Lidl  

21 december Compensatie verlof; alle leerlingen en het team zijn vrij 

24 december t/m  

4 januari Kerstvakantie 

 

 


