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Vrije dagen en bijzonderheden: 

15 januari: OR vergadering 19.30 uur 

16 januari: MR vergadering 19.30 uur 

22 janaruai 

t/m 1 februari: Cito-weken 

25 januari: Oudercafé 19.00 uur  

2 februari Leerlingen 12.00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

5 en 6 februari: Studiedag en voorbereidingsdag, 
 leerlingen vrij 

12 februari: OR vergadering 19.30 uur 

13 februari: MR vergadering 19.30 uur 

14 februari: Rapportgesprekken 

23 februari: Spelletjesmiddag vanaf 13.30 uur 

26 februari  

t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie 

6 maart: MR vergadering 19.30 uur   

Nieuwjaarsgroet 
 
Allereerst willen we u een geweldig nieuw jaar toewen-
sen. We hopen dat 2018 voor u en uw kind(eren) een 
gezond en gelukkig jaar zal zijn! 
Natuurlijk wensen we uw kind daarnaast een fijne 
schooltijd met alle mogelijkheden om zijn of haar talent 
verder te ontwikkelen. Zowel op school, als bij de op-
vang en de naschoolse activiteiten, willen we in een 
vertrouwde omgeving uitdagend onderwijs en stimule-
rende activiteiten bieden, die het beste uit de kinderen 
halen. 

@rchipel:  
Talent ontwikkelen we samen 

 
In deze nieuwsbrief doen we verslag van diverse activi-
teiten en talenten en kunt u vooral lezen hoe we samen 
met ouders en andere partijen zorgen voor een prettige 
en ondersteunende sfeer en betekenisvolle lessen 
(zoals grootouders die komen vertellen over vroeger!).  
 
We realiseren ons dat deze activiteiten niet alles zeggen 
over het lesprogramma. Wat u niet leest is hoe onze 
leerkrachten de lessen dagelijks in het lokaal vormge-
ven en hoe de leerlingen die lessen ervaren. Waar-
schijnlijk krijgt u thuis het één en ander te horen van uw 
zoon of dochter. We hopen dat u daarmee een goed 
beeld krijgt van de ontwikkeling van uw kind. Bovendien 
bieden we u de mogelijkheid om een kijkje te nemen in 
de klas. Bij de kleuterbouw kunt u zich het hele jaar in-
schrijven op een lijst bij de klas. Bij de overige klassen 
krijgt u een uitnodiging om in februari een kijkje te ko-
men nemen in de klas. Voor vragen of een gesprek bent 
u uiteraard altijd van harte welkom. 

 
Hartelijk dank! 
 
Wij mogen met regelmaat gebruik maken van uw hulp. 
Of het nu om grote of kleine zaken gaat, om éénmalige 
of structurele hulp, wij zijn blij dat we samen kunnen 
zorgen voor een sfeervolle school, die bol staat van de 
activiteiten en leermomenten. Teveel om op te noe-
men!  
Toch willen we op deze plek graag de ouders die gehol-
pen hebben met de versieravond voor Sint en de ver-
sieravond voor Kerst even extra bedanken. Het zag er 
fantastisch en feestelijk uit. 
En hoewel het project nog maar net gestart is, willen 
we ook  de ouders die voor het schoonmaken en ver-
delen van het fruit zorgen, hartelijk danken voor hun 
inzet! 

Oproep 
 
Vanaf 20 maart staat een maand lang het thema Kunst 
centraal in de brede school. Heeft u een kunstachter-
grond en vindt u het leuk om een bijdrage te leveren 
aan het project of kent u iemand die dat kan en wil? 
Geef dat dan door aan de leerkracht van uw kind. Sa-
men gaan we er speciale projectweken van maken! 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Nieuws van de Ouderraad (OR) 
 
Vanaf heden zal de OR een vaste rubriek hebben in de 
nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van alle activi-
teiten van de OR. 
 
Wij zijn het hele jaar al bezig om cadeautjes in te slaan 
die geschikt zijn voor de schatkamer van Sinterklaas. 
Met heel veel hulp is de Schatkamer dit jaar weer prach-
tig geworden. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 mochten 
tijdens het bezoek aan de Schatkamer iets uitzoeken.  
 
Ook voor het Kerstfeest was de school dankzij de hulp 
van ouders weer mooi versierd voor het magische kerst-
gevoel.  
 
Mede dankzij uw OR-bijdrage hebben we deze periode 
de schoencadeaus kunnen financieren, net als de ca-
deaus die de kinderen op 5 december hebben gekregen. 
Ook is er voor pepernoten en speculaaspoppen gezorgd. 
Met Kerst hebben wij alle klassen voorzien van kerst-
groen in de kerststukjes en een klassencadeau.  
 
Wat was het gezellig tijdens het kerstdiner. Er werd 
heerlijk gegeten, gedanst en er werden modeshows ge-
lopen. Wij hebben er van genoten! 

Samen voor verkeersveiligheid 
 

Op de @rchipel komen dagelijks zo’n 730 leerlingen 

naar school. Kinderen komen op de fiets, lopend, met 

de bus of met de auto. De drukte bij aanvang en uit-

gaan van de school kan leiden tot onoverzichtelijke 

situaties en onveilige verkeerssituaties. Dat willen we 

natuurlijk, samen met u, voorkomen! 

Op school leren de kinderen wat er van ze verwacht 
wordt in het verkeer en 
gaan we ook op de fiets 
naar excursies.  
Kinderen leren al doen-
de. Het lijkt misschien 
het meest veilig om uw 
kind met de auto te bren-
gen, maar kinderen leren 
meer als het goede voor-
beeld wordt gegeven en 
ze gewezen worden op 

plekken waar ze extra op moeten letten.  
U kent uw eigen kind het beste. Het ene kind kan al eer-
der alleen naar school dan het andere. Hoe meer u oe-
fent met uw kind, hoe meer u erop vertrouwen kunt dat 
uw kind het juiste gedrag vertoont in het verkeer. 
 
Wat kunt u doen aan de verkeersveiligheid? 
 —> Als het mogelijk is, kom dan lopend of 
 fietsend  naar school. Minder auto’s bij 
 de school zorgt voor meer overzicht. 
—> Stap van de fiets af als u op de stoep  of 
 op het schoolplein komt. Kinderen kun-
 nen de fiets in het fietsenrek zetten.  
—> Gebruikt u de auto toch, parkeer uw auto 
 dan in de parkeervakken naast de school, of in 
 een achterliggende straat.  
—> Tevens willen we u vragen om geen honden mee 
 te nemen op het schoolplein. 

Gezocht: vuurwerkbrillen 
 

Juf Corine is op zoek naar (afgedankte) vuurwerkbrillen. 

Na bewerking kunnen we kinderen laten ervaren wat 

slechtziendheid betekent. Brillen kunnen aan de leer-

kracht of aan juf Corine gegeven worden. Hartelijk dank. 

Oudercafé 25 januari om 19.00 uur 
 
We nodigen alle ouders uit voor het Oudercafé!  

Dit is een nieuw initiatief, omdat we het belangrijk vin-

den dat we elkaar ontmoeten onder het genot van een 

hapje en een drankje en tevens met elkaar informatie 

kunnen uitwisselen over een onderwerp. Op 25 januari 

is het onderwerp de Kanjertraining. Wat houdt dit in? 

Wat levert het op? Na een korte presentatie gaan we 

aan de hand van spelletjes en 

stellingen zelf aan de slag om 

het effect van Kanjertraining te 

ervaren. Uiteraard in een ge-

zellige en informele setting. Zet 

het vast in uw agenda, meer 

informatie volgt! 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Boekenwinnaar! 
 
Dit is Siyar, hij heeft een leesboek gewonnen van Mau-

rits Huijstee. 

Maurits Huijstee is 

schrijver van de kinder-

boekenreeks ‘Diego Zon-

nesteek’. Hij kwam voor-

lezen uit eigen werk. En 

hij had een leuke quiz, 

waarbij een leerling zijn 

boek kon winnen. Siyar 

was de grote winnaar! 

Gefeliciteerd en veel 

leesplezier! 

Opa– en Oma-ochtend groot succes 
 
Op woensdag 13 december waren grootouders uitgeno-

digd om een kijkje te komen nemen in de school. Ver-

schillende opa-s en oma’s hebben in de klassen verteld 

hoe ze zelf vroeger op school Kerst vierden. Zo kwam de 

opa van Jonessa (6B) met een mand vol krentenbollen 

en kaarsen. Hij vertelde het verhaal over de jeugd van 

zijn vrouw. Zij ging in Suriname met kerst naar de mis in 

witte kleding . Daar kreeg ze een krentenbol  om thuis te 

delen en een witte kaars om aan iemand te geven, die 

het minder goed had. Deze bijzondere traditie zette hij 

voort door de klas te trakteren op krentenbollen en 

kaarsen. Een bijzonder gebaar!  

Ilyas uit groep 7A Almeerse Kei! 
 
We zijn enorm trots op onze Almeerse Kei. Zijn klasge-

noot en vriend Floris heeft een verslag gemaakt van de 

verkiezing. 

Een Almeerse Kei is iemand 

die iets goeds voor een an-

der heeft gedaan. Ilyas En-

gelen heeft zijn haren laten 

groeien, totdat het zo lang 

was dat hij het kon afknip-

pen en 32 centimeter kon 

doneren aan Stichting Haar-

wensen. Daar maken ze er 

een pruik van voor bijvoor-

beeld een kind met kanker, 

die door de chemo geen haar meer heeft. Hij heeft ook 

nog eens €429 opgehaald!         

Op 24 november kreeg Ilyas van burgemeester Franc 

Weerwind onder een regen van confetti een trofee om 

hem te belonen voor zijn goede daad. Zijn familie, 

meester Wim, juf Tamara en ik waren erbij. Ilyas zegt 

over de feestelijke middag: “Ik vond het best spannend 

op het podium, maar toen ik eenmaal mocht vertellen 

wat ik had gedaan, vond ik het leuk.      

Floris van Noord, groep 7A 

Nieuws uit de plusklas: 
“Het is niet al goud wat er blinkt” 
 
De plusklas is een groep kinderen die samen met een 

leerkracht (Juf Jose Groen) meer uitdaging krijgt.  

We werken aan verschillende thema’s zoals: het skelet, 

organen en op dit moment zijn we bezig met de han-

delsroutes van de VOC. 

In dit thema van de VOC  hebben we verschillende op-

drachten gekregen zoals specerijen en de handelsrou-

tes. De resultaten kunt u zien op de tweede verdieping 

van onze school de @archipel. We hebben ook de han-

delsroutes op een landkaart zichtbaar gemaakt.  

Kyano, Beau en Gijs 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Gratis sportles na schooltijd 
 
Het AKT, het Almeers Kenniscentrum voor Talent, is 

een plek waar alle kinderen op hun eigen niveau kun-

nen bewegen. Het AKT heeft inmiddels 4 gratis na-

schoolse beweegprojecten verspreid over Almere: 

KidsXtra: voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8, die 

door een (kleine) motorische achterstand niet goed 

mee kunnen komen in de gymlessen op school of op 

de sportvereniging. 

Gym+: een extra 

beweegmoment in 

de week voor kin-

deren uit de groepen 

1/2 en 3 t/m 5, die 

graag meer en beter 

willen bewegen. 

Sport+: voor kin-

deren uit de groepen 

6 t/m 8, die verschillende sporten willen uitproberen. 

ASM Academie: voor talentvolle bewegers die zich 

verder willen ontwikkelen. 

Gym+ en Sport+ vindt plaats in onze gymzaal na 

schooltijd. Op het Avontuur in Almere Buiten is vanaf 

januari plaats bij Gym+ voor kleuters en groep 3 t/m 5. 

Ga naar www.sportiefalmere.nl om te zien wat er mo-

gelijk is.  

Gevonden kleding en voorwerpen 
 
In onze grote hal (in het rode gebouw) worden vanaf 

deze week alle gevonden kleding en alle andere ge-

vonden voorwerpen uitgestald. Vergeet  dus niet te 

kijken of er iets van uw kind ligt. Wat na een week 

niet is opgehaald gaat              

naar het Leger des             

Heils. 

Leerlingenraad de Archicrew 
 
De kinderen van de leerlingenraad, de Archicrew, orga-

niseren in 2018 het project "Show your Talent". Voor de 

show wordt entreegeld gevraagd, zodat er een goed 

doel gesteund kan worden. Dat goede doel wordt met 

elkaar gekozen. 

Omdat er verschillende goede ideeën waren, mochten 

ze door middel van een heuse ‘pitch’ hun goede doel 

kort en pakkend presenteren. Dat was spannend en leuk 

om te doen, zeker ook omdat directeur Wim van Slijpe 

kwam kijken. Hij was onder de indruk van de presenta-

ties over Stichting AAP, Het Rode Kruis, Plan Nederland, 

hulp aan Sint Maarten, UNICEF, Stichting Het Vergeten 

Kind, Kika en het Leger des Heils. Na de presentaties 

mocht er gestemd worden op de ‘top 2’. Hoewel het 

allemaal prachtige doelen zijn, gaat het geld na rijp be-

raad naar UNICEF en naar Stichting AAP Almere.                                            

Over het project “Show your talent” volgt later meer 

informatie. 

Naschoolse activiteiten in 2018 
 
Er is een nieuwe activiteitenladder met allerlei sportie-

ve en creatieve activiteiten. Sommige activiteiten zijn 

gratis en voor andere activiteiten vragen we een kleine 

vergoeding. We bieden dit jaar ook weer een typecur-

sus en er is nog plek (mail e.zoete@archipel.asg.nl 

voor meer informatie). De ladder wordt deze week ver-

stuurd via Digiduif en hangt ook bij de 

klassen. 

 Vanaf nu kunt u een strippenkaart kopen, 

zodat uw kind niet met gepast geld, maar 

met een  strippenkaart kan ‘betalen’ bij 

een activiteit. De strippenkaart kost €10,- en heeft 22 

strippen van €0,50. Dat betekent dus een voordeel van 

€1,-! De strippenkaart is te koop bij activiteitencoördi-

nator Gwen Claasz Coockson. Ze is aanwezig in het kan-

toor bij het Eilandhuis op maandag en woensdag vanaf 

10.30 uur (claasz@deschoor.nl).  

http://archipel.asg-almere.nl/
http://www.sportiefalmere.nl
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