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Opening schooljaar 
Afgelopen maandag is de school feestelijk geopend! De kinderen hebben ’s morgens en  

’s middags gewerkt met kunstenaars rondom het thema bouwen. De zon scheen en een 

aantal workshops konden buiten plaatsvinden. De prachtige kunstwerken krijgen een plekje 

in de school zodat iedereen ze kan bewonderen. 

Tussen de middag hebben de kinderen gezamenlijk broodjes gegeten. 

Aan het einde van de dag zijn de kunstwerken voor de schooldeur geplaatst en was er een 

presentatie van de workshops muziek en dans. 

De clusterdirecteur, de heer Hans Vleerbos, heeft namens het bestuur van ASG een korte 

toespraak gehouden en daarna gingen alle kinderen langs de kunstwerken naar binnen. 

Door de kleuteringang kwamen de groepen weer naar buiten. Er was voor alle kinderen nog 

een zakje chips. En toen ook de laatste kinderen weer buiten waren was de school officieel 

geopend. 

Het is een geweldige dag geweest voor alle kinderen! We willen de ouderraad bedanken voor 

hun inzet. 

Foto’s van ons feest kunt u binnenkort op de nieuwe website verwachten. 
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Overblijf 
Er is een mogelijkheid dat uw kind tussen de middag op school overblijft. 

De overblijf is voor kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen. 

Dit schooljaar zijn de groepen voor de overblijf kleiner geworden. 

De groep waarin uw kind overblijft bestaat nu uit maximaal 12 kinderen. 

De overblijf wordt verzorgd door vaste overblijfkrachten. 

Naast iedere klassendeur hangt een overblijf–lijst, wilt u de naam van uw kind invullen als uw 

kind overblijft. De overblijfkrachten en de leerkrachten kunnen dan controleren welke 

kinderen er overblijven. 

Bij elke groep staat er een aparte bak om het eten en drinken voor de overblijf in te plaatsen. 

U kunt per keer betalen, maar er is ook een systeem waarbij u een strippenkaart kan kopen. 

De strippenkaart wordt bewaard bij de medewerkers die de tussentijdse schoolopvang leiden, 

dit om verlies tegen te gaan. 

 

Omdat de groepen kleiner zijn, en er dus ook meer overblijfkrachten aanwezig zijn, zijn wij 

genoodzaakt om de kosten te verhogen. 

De nieuwe prijzen zijn per 1-10-2012: 

1 keer    €  2,50 

Strippenkaart, 10 keer  € 14,00 

Strippenkaart, 20 keer  € 23,00 

 

Personeel 
Meester Frank is nog niet hersteld. Hij is op arbeidstherapeutische basis aan het werk. Hij zal 

zich voorlopig met andere werkzaamheden binnen de school bezig houden. 

Juf Marije vervangt meester Frank.  

Juf Sabine is geopereerd aan haar rug. Juf Marjo zal haar vervangen. 
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Schoolgids en kalender 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe schoolgids en de kalender voor 

dit schooljaar. 

U zult beide binnenkort digitaal ontvangen. 

U kunt deze documenten in school pakken van het folderrek. 

 

 
Schoolplein Architect 
Op dinsdag 11 september zal het bestuur van de Oase een cheque overhandigen aan de MR 

van de school. 

Dit geld zal gebruikt worden voor het schoolplein van de Architect. 

 

 
Extra vrij 
In elk gezin kunnen er bijzondere omstandigheden zijn. Als u wilt weten of uw kind voor deze 

gebeurtenis vrij mag zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de directeur van de 

school. De directeur kan, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor één of twee dagen. 

De directie van de school mag u alleen in zeer specifieke gevallen (bijvoorbeeld een huwelijk, 

trouwerij of begrafenis) toestemming geven uw kind van school te houden. 

 

Verlof voor een vakantie buiten de schoolvakantie is meestal niet mogelijk. Er wordt geen 

toestemming gegeven als het gaat om de eerste twee weken van het schooljaar. 

De directeur mag in een enkel geval toestemming geven voor maximaal tien vrije dagen als u 

in geen enkele van de reguliere vakanties vrij kunt krijgen. Wilt u weten of u hiervoor in 

aanmerking komt, dan is het gebruikelijk om minimaal zes weken van tevoren contact op te 

nemen met de directeur van de school. Zij heeft ook de formulieren die ingevuld moeten 

worden.  

 

 
Schooltijden 
Voor de zomervakantie hadden wij u geïnformeerd over de lestijden van de Architect.  

De lestijden op beide locaties zijn als volgt: 
 Ochtend Middag 

Maandag 8.30-12.00 13.00-15.00 

Dinsdag 8.30-12.00 13.00-15.00 

Woensdag 8.30-12.00 

Donderdag 8.30-12.00 13.00-15.00 

Vrijdag 8.30-12.00 13.00-15.00 

 

Vijftien minuten voordat de lessen beginnen, gaan de deuren open. 

 

 
Werkzaamheden M.J. Granpré Molièrestraat 
In de lokalen van de nevenlocatie aan de Molierèstraat zullen in de week van 24 september in 

alle lokalen digiborden worden geplaatst. 

Zoals u heeft kunnen zien wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het plaatsen van 

tegels op het schoolplein. Hierna kunnen de speeltoestellen worden geplaatst.   
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o.b.s De Architect  
C van Eesterenplein 1 
1333 KM  Almere 
(036) 7670630 
directie@architect.asg-almere.nl 
www.architect.asg-almere.nl 
 
 

 
Gymnastiekrooster  

Dinsdag 

8.30-9.10 groep 8 

9.10-9.50 groep 7 

9.50-10.30 groep 6A 

10.40-11.20 groep 6B 

11.20-12.00 groep 5A 

 

13.00-13.40 groep 5B 

13.40-14.20 groep 3  

14.20-15.00 groep 4A 

 

Woensdag 

8.30-9.10 groep 6A 

9.10-9.50 groep 6B 

9.50-10.30 groep 5A 

10.40-11.20 groep 4A 

11.20-12.00 groep 4B 

 

Donderdag 

8.30-9.20 groep 8, helft 

9.20-10.10 groep 8, helft 

10.20-11.10 groep 7, helft 

11.10-12.00 groep 7, helft 

 

13.00-13.40 groep 3 

13.40-14.20 groep 4B 

14.20-15.00 groep 5B 
 
 

Nieuwsbrief 
Vandaag is het de eerste en de laatste keer dat de Nieuwsbrief aan alle kinderen wordt 

meegegeven. 

U ontvangt de Nieuwsbrief digitaal. Of u kunt een exemplaar pakken van het folderrek. 

 

 
Bereikbaarheidsformulier 
Vandaag krijgen alle kinderen een Bereikbaarheidsformulier mee naar huis. Het is van groot 

belang dat wij de juiste gegevens op school beschikbaar hebben, zodat wij contact met u 

kunnen opnemen als dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld als uw kind ziek is geworden). 

Wilt u ook uw e-mailadres invullen ten behoeve van de Nieuwsbrief? 

Wilt u het ingevulde Bereikbaarheidsformulier uiterlijk a.s. maandag, 10 september, weer 

inleveren bij de leerkracht van uw kind? 
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Kom je ook buiten sporten?! 
Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is, een extra reden om weer buiten te komen sporten! Elke 
middag biedt Talent in Opleiding na schooltijd sportactiviteiten aan bij het Cruyff Court in 
Molenbuurt, De Evenaar Playground aan de Evenaar en rondom het kunstgrasveld in 
Bouwmeesterbuurt. 
Elke activiteit is onder leiding van een sportwerker. Deelname is gratis! Er worden elke middag 
verschillende activiteiten aangeboden. Dit is gericht op sport en spel. Dit kunnen balsporten zijn, 
tikspelen, trefbal, waveboarden, etc.  
Op verschillende avonden in de week kan je ook nog voetballen onder begeleiding. Dus heb je zin om 
lekker actief te bewegen, kom eens langs bij een van onze locaties! 
Mail voor vragen naar b.zonneveld@talentinopleiding.nl of bel Brenda 06 21 24 77 87.  
 

mailto:b.zonneveld@talentinopleiding.nl

