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Inhoudsopgave

Overhandiging cheque door
basisschool de Oase
Gistermiddag heeft de directeur van basisschool de Oase
aan de MR van onze school een cheque van € 2000,00
t.b.v. het schoolplein overhandigd. Een aantal kinderen
waren hierbij. Ook was daar een heerlijke taart bij.
Een verslaggever en een fotograaf van het weekblad
Almere Vandaag waren ook aanwezig. Vanavond verschijnt
het artikel in Almere Vandaag.
De cheque hangt in de middenruimte.
Het geld wordt door de MR ingezet voor het schoolplein.
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Betaling Overblijf
De betaling van de strippenkaarten voor de Overblijf kan via internetbankieren worden
overgemaakt. Wilt u bij het overmaken van het geld vermelden: ‘TSO en de naam en groep
van uw zoon of dochter’.
Het bankrekeningnummer is: 7403784
Wilt u contant betalen, dan kan dit op het hoofdgebouw op dinsdag, donderdag of
vrijdagochtend rond 8.30 uur.
Op de nevenvestiging kan contante betaling, rond 8.30 uur, op de maandagochtend en de
donderdagochtend.

Oudergesprekken
Op woensdag 19 september vinden de eerste oudergesprekken plaats.
Wilt u op de intekenlijst, bij het lokaal van uw zoon of dochter, aangeven op welk tijdstip u
het gesprek wilt voeren met de juf of meester? De intekenlijsten hangen vanaf donderdag bij
de klassen.
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Website
De website van de Architect is in de lucht!
Informatie en foto’s van allerlei activiteiten e.d. kunt u hierop vinden.
De link naar de website is: www.architect.asg-almere.nl

Jaarkalender en schoolgids
Binnenkort wordt de jaarkalender en de schoolgids naar alle ouders gemaild.
Vanaf november is de jaarkalender ook op de website te zien.
Mocht uw mailadres nog niet bekend zijn op school, geef uw e-mailadres dan nog even door
aan katinka.veldhuisen@architect.asg-almere.nl

Agenda
19
26
10
11
18
19
22

september
september
t/m 12 oktober
oktober
oktober
oktober
t/m 26 oktober

Oudergesprekken
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Schoolkamp groep 8
Informatieavond VO ouders groep 8 basisscholen Almere Buiten
Informatieavond VO ouders groep 8 op de Architect
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie

o.b.s De Architect
C van Eesterenplein 1
1333 KM Almere
(036) 7670630
directie@architect.asg-almere.nl
www.architect.asg-almere.nl
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