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Personeel 
Juf Lianne donderdag 8 volgt een opleiding en zal 

november afwezig zijn. Juf Truus vervangt haar deze 

dag. 

Juf Sibrich is sinds vorige week weer in de middagen 

op school. 

Juf Muriel heeft vorige week haar voet gebroken en 

zit met gips en krukken voor de klas.  

 

Ouderbijdrage 
Gelukkig hebben veel ouders de ouderbijdrage al betaald. 

Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, aangezien we al 

betalingen voor de feestdagen moeten doen. 

Willen de ouders die nog niet betaald hebben dat graag z.s.m. doen? Uw bijdrage kan 

overgemaakt worden op bankrekeningnummer 1907882, t.n.v. ASG inz obs de Architect, 

onder vermelding van ouderbijdrage en de naam van uw kind(eren) en de groep. 

Willen de ouders die in termijnen betalen a.u.b. de eerste betaling overmaken? 

Er zijn ook nog ouders waarbij het nog onduidelijk is op welke wijze zij hun bijdrage willen 

voldoen. We horen graag van hen. 

 

Overblijf 
De tarieven voor de Overblijf zijn m.i.v. 1 oktober j.l. veranderd. Dit heeft u kunnen lezen in 

de Nieuwsbrief nr. 1. 

Dit schooljaar zijn de groepen voor de overblijf kleiner geworden. 

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

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 

 

Betalingen kunt u contant doen of overmaken op bankrekeningnummer 1907882, t.n.v. ASG 

inz obs de Architect, o.v.v. TSO en de naam van uw kind(eren) en de groep. 

 

Het blijkt dat voor een aantal kinderen de overblijf nog niet volledig betaald is. Wilt u dit 

nakijken en uw eventuele openstaande betaling z.s.m. voldoen? 

 

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 doen. 

Het is de bedoeling dat uw kind zelf brood en drinken mee 

neemt, voorzien van hun naam. 

 

Kinderen van de bovenbouw gaan vanaf a.s. maandag tijdens de overblijf eerst even buiten 

spelen en daarna lunchen. 

Inhoudsopgave 

 
1. Personeel 
2. Ouderbijdrage 
3. Overblijf 
4. Kleding groepen 1/2 
5. Strengere aanpak luxeverzuim 
6. Jeugdsportfonds 
7. Inloopspreekuur Sterk in de 

Klas 
 



  

 

- 2 - 

NIEUWSBRIEF 
Editie 9,  jaargang 1,  07 november 2012 
 

Uit het reserve van de rekening van de Overblijf van de oude Piramide is een donatie gegaan 

naar de M.J. Granpré Molièrestraat t.b.v. het schoolplein. De Overblijf van de 

Montessorischool heeft ook een donatie gedaan. 

 

Kleding groepen 1/2 
Het gebeurt soms dat een kleuter een ‘ongelukje’ op school heeft, 

waardoor hij/zij schone kleren aan moet. 

Wij hebben op school natuurlijk geen grote uitgebreide garderobe, 

maar wel een paar kledingstukken om dit op te vangen. 

Wij verzoeken u, indien uw kind één of meerdere schone 

kledingstukken van school heeft aangekregen, deze weer schoon 

mee naar school te nemen.  

Alvast hartelijk dank. 

 

 
Strengere aanpak bij luxe verzuim 
De gemeente Almere heeft alle scholen in Almere een brief gestuurd met het verzoek 

onderstaande aan u middels onze nieuwsbrief aan u kenbaar te maken. 

 

Vanaf 1 december strengere aanpak en hogere boetes bij luxeverzuim. 

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom 

buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog 

regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie 

te gaan. Dit noemen we luxeverzuim. De gemeente gaat hier vanaf 1 december 2012 extra 

streng tegen optreden. 

Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt 

u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal. Per dag dat u uw 

kind(eren) thuis houdt, krijgt u een boete opgelegd. De boetebedragen zijn vanaf 1 december 

2012 vastgesteld op € 75,= per dag per kind. 

De strengere aanpak van luxeverzuim geldt in heel Nederland. Kijk voor meer informatie op 

www.almere.nl/leerplicht. Toch bellen? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur 

contact op met de gemeente via telefoonnummer 14036. 

 

JeugdSportFonds 
Alle kinderen moeten kunnen sporten, zegt het JeugdSportFonds. 

Maar veel ouders kunnen de kosten van het clubabonnement niet betalen. 

Daardoor blijven veel kinderen langs de kant staan. Zij kunnen zo niet 

met hun vriendjes iedere week naar de club en missen een belangrijke en 

vooral gezonde ervaring in hun leven. 

 

Het JeugdSportFonds stelt voor deze kinderen geld beschikbaar dat 

voldoende is om de jaarlijkse kosten van een abonnement te betalen. Dat 

kan ook hier op school. Vraag bij juf Hinke, meester Jan of juf Pine. Zij 

zorgen voor een aanvraag voor uw kind. 

Zo gaat het in zijn werk: 

Stap 1 U gaat naar één van de bovengenoemde leerkrachten en u geeft aan op welke 

club uw kind graag wil sporten. De leerkracht gaat samen met u na of hij/zij voor 

u een aanvraag kan indienen. 

Stap 2 Juf Hinke, meester Jan of juf Pine dient een aanvraag in (ouders mogen geen 

aanvraag doen). 

 

http://www.almere.nl/leerplicht
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Stap 3 Het JeugdSportFonds betaalt de contributie. 

Stap 4 De aanvrager gaat na of uw kind ook echt deelneemt aan de activiteiten waarvoor 

de contributie is betaald. 

 

Het JeugdSportFonds in Almere heeft een aantal supporters 

waaronder woningcoöperatie Ymere. Deze organisatie heeft 

voor 2012 geld beschikbaar gesteld om extra kinderen van 

deze school bij een club te laten sporten. 

Juf Hinke, meester Jan en juf Pine helpen u verder. Neem 

gerust even contact op. 

 

Inloopspreekuur Sterk in de Klas 
Willemien: dinsdags van 8.30 tot 9.30 uur aan de M.J. Granpré 

Molièrestraat 

Hetty: Woensdags van 8.30 tot 9.30 uur aan het C. van 

Eesterenplein  

 

 

 

 

http://www.architect.asg-almere.nl/

