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NIEUWSBRIEF 
Editie 15, 19 december 2012 
 

 
Keurmerk “Brede School” 
Gisteren kregen we het fantastische nieuws dat wij het keurmerk “Brede School” hebben 

gekregen. 

We feliciteren onze partners, peuterspeelzaal Ziezo en Speel-Mere. 

Wij zijn natuurlijk erg blij met dit goede nieuws. Dit betekent dat wij goed bezig zijn om de 

kinderen Brede Schoolactiviteiten aan te bieden. 

 

Personeel 
Na de kerstvakantie zal juf Bianca volledig hersteld zijn en weer voor haar groep staan. 

Meester Niels zal na de kerstvakantie niet terug keren.  

Juf Sabine zal haar werk oppakken zoals dit is afgesproken, namelijk: op de woensdag zal zij 

voor groep 5B en de donderdag en vrijdag voor groep 5A staan. 

Dit betekent dat we van juf Marjo afscheid nemen na een lange periode van 

invalwerkzaamheden. 

Meester Frank is nog bezig met zijn re- integratie werkzaamheden en zal zijn klassen 

werkzaamheden nog niet hervatten. Dat betekent dat juf Marije na de kerstvakantie voor 

groep 5B blijft staan. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat zij voor groep 5B.  

Juf Sibrich’s herstel gaat langzaam maar gestaag vooruit. Na de vakantie zal juf Nicole nog een 

week voor de groep staan. Daarna is het de bedoeling dat juf Sibrich per week een dag haar 

werk voor de groep zal oppakken. 

Bij deze willen we alle invallers bedanken voor hun inzet. 

 

Kerstdiner 
Vanavond gaan wij op beide locaties genieten van een gezellig, lekker en feestelijk kerstdiner. 

 C. van Eesterenplein van 17.00 tot 18.30 uur 

 M.J. Granpré Molièrestraat van 17.30 tot 19.00 uur 

Ouders die een gerecht klaarmaken kunnen de gerechten 10 minuten voor aanvang langs 

brengen. Denkt u er aan om eventueel een warmhoudplaat mee te nemen? 

Het is fijn als uw eigen spullen na de maaltijd mee naar huis worden genomen. 

Voor de overige informatie verwijs ik u naar de Kerstbrief die vorige week bij de Nieuwsbrief 

was toegevoegd. 
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Bedankje hulpouders 
Zonder de hulp van ouders kunnen wij een aantal activiteiten niet organiseren. Wij hen dan 

ook zeer dankbaar voor hun vele hulp. 

Daarom hebben deze hulpouders een bedankje van ons gekregen.  

 

Stagiaires 
De afgelopen weken hebben Bryan in de groepen 4A en 4B en Jenny in groep 7 stage gelopen. 

Hun stageperiode loopt deze week ten einde. 

Wij wensen hen veel succes met hun verdere studie.  

 
Kerstzang op het C. van Eesterenplein 

Vele jaren hebben we de gewoonte om na het diner samen te zingen. 

Na alle veranderingen van het afgelopen jaar willen we graag met u en uw 

kinderen werken aan een nieuwe traditie. 

We willen het jaar 2012 eindigen met elkaar op het centrale plein van de 

wijk: 

Het C. van Eesterenplein 

 

Alle Leerlingen van de Architect en de Montessori School Buiten hebben onder 

begeleiding van Gerard Poot (de dirigent) verschillende kerstliedjes geoefend.  

Wij willen alle ouders graag hierbij 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 vader van juf Lianne zal de kinderen begeleiden op een keyboard.  

Alle kinderen krijgen die dag een kerstmuts op. Deze mutsen zijn gesponsord door René van 

den Berg (man van juf Anja) van het bedrijf Ditp Beheer & Exploitatie b.v. Wij willen hem 

hierbij bedanken voor deze gulle en leuke gift. 

Ook krijgen alle leerlingen een appel van de Lidl.  

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

We verzoeken de ouders om rondom de kinderen te gaan staan. Het is belangrijk dat de 

kinderen de dirigent kunnen zien. 

De Kunstbus van de Kunstlinie staat ook op C. van Eesterenplein tussen 13.00 en 15.00 uur 

met workshop kersballen versieren. 

De mogelijkheid is om daar aan deel te nemen. 

 

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

 

Werkzaamheden in de Bouwmeesterbuurt 
Na de kerstvakantie zal op 7 januari gestart worden met de werkzaamheden aan de straat, 

trottoirs en parkeervakken aan de M.J. Granpré Molièrestraat tussen de kruisings van de L. 

Weijerstraat t/m de G.A. Overdijkinkstraat. 

Deze werkzaamheden duren tot eind februari (afhankelijk van het weer). 

Het zal dus wat lastiger zijn om de school via de M.J. Granpré Molièrestraat te bereiken en 

daar te parkeren. Houdt u daar dus rekening mee als u uw kind(eren) met de auto haalt of 

brengt. 
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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 

 
 
Agenda  

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 om 14.15 uur op het  

 C. van Eesterenplein tegenover de Lidl  

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

24 december t/m  

4 januari Kerstvakantie 

 

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen  
en een feestelijke jaarwisseling toe. 

 
 

http://www.google.nl/imgres?q=jaarwisseling&start=137&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=rZHKuIC5GsX8VM:&imgrefurl=http://ymlp.com/zFFkve&docid=yueHP_wuuHcIgM&imgurl=http://img.ymlp.com/terrariumkoerier5_images.jpg&w=253&h=199&ei=PYLRUKiyF6fV0QWmg4GoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=222&dur=1381&hovh=159&hovw=202&tx=112&ty=122&sig=106248996489125496608&page=4&tbnh=148&tbnw=188&ndsp=49&ved=1t:429,r:47,s:100,i:145
http://www.google.nl/imgres?q=jaarwisseling&start=137&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=rZHKuIC5GsX8VM:&imgrefurl=http://ymlp.com/zFFkve&docid=yueHP_wuuHcIgM&imgurl=http://img.ymlp.com/terrariumkoerier5_images.jpg&w=253&h=199&ei=PYLRUKiyF6fV0QWmg4GoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=222&dur=1381&hovh=159&hovw=202&tx=112&ty=122&sig=106248996489125496608&page=4&tbnh=148&tbnw=188&ndsp=49&ved=1t:429,r:47,s:100,i:145
http://www.google.nl/imgres?q=jaarwisseling&start=137&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=rZHKuIC5GsX8VM:&imgrefurl=http://ymlp.com/zFFkve&docid=yueHP_wuuHcIgM&imgurl=http://img.ymlp.com/terrariumkoerier5_images.jpg&w=253&h=199&ei=PYLRUKiyF6fV0QWmg4GoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=222&dur=1381&hovh=159&hovw=202&tx=112&ty=122&sig=106248996489125496608&page=4&tbnh=148&tbnw=188&ndsp=49&ved=1t:429,r:47,s:100,i:145
http://www.google.nl/imgres?q=jaarwisseling&start=137&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=rZHKuIC5GsX8VM:&imgrefurl=http://ymlp.com/zFFkve&docid=yueHP_wuuHcIgM&imgurl=http://img.ymlp.com/terrariumkoerier5_images.jpg&w=253&h=199&ei=PYLRUKiyF6fV0QWmg4GoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=222&dur=1381&hovh=159&hovw=202&tx=112&ty=122&sig=106248996489125496608&page=4&tbnh=148&tbnw=188&ndsp=49&ved=1t:429,r:47,s:100,i:145
http://www.google.nl/imgres?q=jaarwisseling&start=137&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=rZHKuIC5GsX8VM:&imgrefurl=http://ymlp.com/zFFkve&docid=yueHP_wuuHcIgM&imgurl=http://img.ymlp.com/terrariumkoerier5_images.jpg&w=253&h=199&ei=PYLRUKiyF6fV0QWmg4GoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=222&dur=1381&hovh=159&hovw=202&tx=112&ty=122&sig=106248996489125496608&page=4&tbnh=148&tbnw=188&ndsp=49&ved=1t:429,r:47,s:100,i:145
http://www.google.nl/imgres?q=jaarwisseling&start=137&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=rZHKuIC5GsX8VM:&imgrefurl=http://ymlp.com/zFFkve&docid=yueHP_wuuHcIgM&imgurl=http://img.ymlp.com/terrariumkoerier5_images.jpg&w=253&h=199&ei=PYLRUKiyF6fV0QWmg4GoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=222&dur=1381&hovh=159&hovw=202&tx=112&ty=122&sig=106248996489125496608&page=4&tbnh=148&tbnw=188&ndsp=49&ved=1t:429,r:47,s:100,i:145
http://www.google.nl/imgres?q=jaarwisseling&start=137&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=rZHKuIC5GsX8VM:&imgrefurl=http://ymlp.com/zFFkve&docid=yueHP_wuuHcIgM&imgurl=http://img.ymlp.com/terrariumkoerier5_images.jpg&w=253&h=199&ei=PYLRUKiyF6fV0QWmg4GoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=222&dur=1381&hovh=159&hovw=202&tx=112&ty=122&sig=106248996489125496608&page=4&tbnh=148&tbnw=188&ndsp=49&ved=1t:429,r:47,s:100,i:145

