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Rectificatie e-mailadres MR 
In de vorige Nieuwsbrief is per abuis een fout e-

mailadres van de MR vermeld. Het juiste e-mailadres 

van de MR is: MR.Architect@Architect.asg-almere.nl 

 

Website van de Architect 
Op de website van de Architect kunt u nu de schoolgids, 

nieuwsbrieven en kalender terug vinden. 

 

Donderdag 18 oktober 
informatieavond groep 8 verplaatst 
Op donderdag 18 oktober zou er een informatieavond 

t.a.v. het voortgezet onderwijs plaats vinden voor de 

ouders van groep 8.  

Deze informatieavond wordt verplaatst naar donderdag 1 november. 

Juf Muriel zal een brief aan de leerlingen meegeven. Wij verzoeken u het antwoordstrookje in 

te vullen en in te leveren bij juf Muriel, zodat zij een idee krijgt hoeveel ouders deze 

informatieavond willen bezoeken. 

 

Vrijdag 19 oktober studiedag 
Op vrijdag 19 oktober is er een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 

 

Herfstvakantie 
Volgende week, van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober, is er herfstvakantie. 

Iedereen is dan vrij. 

 

Kernconcept Tijd en Ruimte 
Het kernconcept Tijd en Ruimte is gestart. De kernvraag is: “tijd, hoe ziet onze geschiedenis 

eruit?” 

In de school staan/hangen allerlei spullen uit grootmoeders tijd. Bijvoorbeeld een 

typemachine, een koffiebonenmolen, een wasbord, etc. 

Dit schooljaar werken we in 3 units, t.w.: 

Unit 1 groepen 1, 2 en 3 

Unit 2 groepen 4 en 5 

Unit 3 groepen 6, 7 en 8 

 

Personeel 
Juf Sabine is weer beter. Zij vervangt vanaf vandaag juf Bianca. Juf Bianca is wordt morgen 

geopereerd en zal een aantal weken thuis moeten herstellen. 

Wij wensen haar veel sterkte toe. 

Juf Marjo blijft ook na de herfstvakantie op de donderdag en de vrijdag in groep 5A. 

Maandag na de herfstvakantie, 29 oktober, is juf Meridith afwezig. Juf Marjo zal haar 

vervangen. 

Juf Marije blijft na de herfstvakantie ook voor groep 5B staan. 

 

  

 Inhoudsopgave 

 
1. Rectificatie e-mailadres MR 
2. Website 
3. Informatieavond groep 8 
4. Studiedag 
5. Herfstvakantie  
6. Kernconcept Tijd en Ruimte 
7. Personeel 
8. Schoolkamp groep 8 
9. Bijlage brief Politie, OM, gemeente 

Almere en de GGD 
10. Agenda 

mailto:MR.Architect@Architect.asg-almere.nl


  

 

- 2 - 

NIEUWSBRIEF 
Editie 7,  jaargang 1,  17 oktober 2012 
 

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

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

Schoolkamp groep 8 
De leerlingen van groep 8 zijn vorige week op schoolkamp op de Kemphaan geweest. 

Zij hebben het erg leuk gehad en het weer zat gelukkig voor het grootste gedeelte mee. Zij  

kwamen vrijdagmiddag moe en voldaan weer terug op school. 

 
Bijlage brief Politie, OM, gemeente 

Almere en de GGD 
In de bijlage treft u een brief aan van de Politie, Openbaar 

Ministerie, gemeente Almere en de GGD. 

 

Agenda 

19 oktober   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

01 november Ouderavond ouders groep 8 

07 november Meester Ernst Jaap heeft een 

studiedag. De leerlingen hebben 

geen gym. 


