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Vrije dagen en bijzonderheden: 

23 september:  Eilandenfestival 

25 september: Studiedag (alle leerlingen vrij) 

26 september: MR-overleg 

27 september: Sportdag 1/2 en 2/3 (niet voor  

 groepen 3) 

2 oktober t/m Week van uitwisselings-  

6 oktober: gesprekken 

 

4 oktober: Start Kinderboekenweek 

5 oktober: Staking; (alle leerlingen vrij) 

6 oktober: Talentenshow 1/2F, 5A, 6D, 8D en  

 2/3B  

9 oktober: OR-overleg 

13 oktober: Talentenshow 1/2E, 3C, 6C, 8C en 4A  

17, 18 en 19 Schoolfotograaf 

oktober 

18 oktober Kinderboekenbal 

20 oktober Spelletjesochtend .Leerlingen om 

 12:00 vrij. (voorbereidingsmiddag) 

23 t/m 27 Herfstvakantie 

oktober 

Mooie start van schooljaar 
 
Fris zijn we met elkaar het schooljaar gestart. Van veel 
leerlingen horen wij dat ze niet konden wachten totdat 
de school weer begon. 
 
Momenteel hebben we onze volledige  aandacht bij de 
groepsvorming in de klassen. De leerkrachten spreken 
samen met de leerlingen regels af om prettig & optimaal  
met elkaar te leren. Van ouders krijgen we terug dat ze 
het in de school heerlijk rustig ervaren. 
 
Onze studiedagen hebben we ingezet voor het voorbe-
reiden en we hebben ons verdiept in het thema “van 
analyseren naar dagelijks handelen”. Ons doel is (toets)
gegevens optimaal te benutten, om te komen tot nog 
beter onderwijs aan de leerlingen.  
 
Op een mooi en leerzaam schooljaar met elkaar! 

Schooltijden 
 
We benutten graag elke minuut. Vanaf 08:15 uur gaan 

elke dag de deuren van onze school open en is het mo-

gelijk om uw kind naar de klas te brengen. Om 08:30 uur 

starten we de les. In de middag zijn de leerlingen op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14:45 uur 

uit.  Op woensdag gaat de school om 12:30 uur uit. Wij 

doen ons uiterste best hier ook op tijd te zijn. Het kan 

zijn dat een groep het laatste uur gym heeft, de leer-

kracht kan u dan laten weten dat uw kind later naar bui-

ten komt.   

Staking 
 
Op donderdag 5 oktober is een staking in het primair 

onderwijs aangekondigd. En hieraan doet basisschool 

de @rchipel mee. Voor u betekent dit dat uw kind(eren) 

op 5 oktober geen school heeft (hebben). 

We vinden het heel vervelend dat wij u hiermee belas-

ten, maar we hopen hiermee de nodige aandacht te krij-

gen voor de toekomst van een goed primair onderwijs.  

Uw ouderbijdrage 
 
Heeft u een brief gekregen om de TSO en de ouderbij-

drage te betalen en heeft u per ongeluk de brief verge-

ten in te leveren? Dit kan alsnog. We ontvangen de brief 

graag. 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Talent ontwikkelen wij samen! 
 

Niet voor niets is dit de slogan van de @rchipel. Enorm 

blij zijn wij met de goede samenwerking met ouders. De 

samenwerking met ouders op afstand én in de school. 

Met de samenwerking op afstand bedoelen wij dat on-

danks dat de ouder niet altijd op school is, wel goed sa-

menwerkt met school aan het optimaal leren van hun 

kind. Belangrijk is hier de driehoek: Kind – ouder – 

school.  De samenwerking met ouders in de school is 

direct alweer voortvarend van 

start gegaan, gezien de ge-

plande overleggen die in de 

agenda staan.  In onze mede-

zeggenschapsraad(MR) en in 

onze ouderraad(OR) hebben 

we enthousiaste & gemoti-

veerde ouders die er echt toe 

doen.  

Behalve onze ouders in de MR en OR hebben we nog 

een flink aantal ouders die veel voor onze school bete-

kenen. Denk hierbij aan de ouders die leerlingen op lui-

zen controleren, de ouders die de boekuitleen in de bi-

bliotheek verzorgen, de leesouders, de fruitouders, de 

ouderhulp met projecten en sportdagen en nog veel 

meer. Dit zijn ouders die er daadwerkelijk op school toe 

doen. 

Kan en wilt u hieraan ook een bijdrage leveren? Laat dit 

dan gerust weten aan de leerkracht van uw kind, aan de 

administratie of aan de schoolleiding. Momenteel heb-

ben we slechts een klein groepje ouders die de biblio-

theek verzorgen. Het zou fijn zijn als zich hier ouders (of 

grootouders) voor aanmelden. 

Sportdag voor de groepen 1/2 en 
2/3 

 
Op woensdag 27 september vindt de sportdag plaats 

van de voorbouw. Alle groepen 1 / 2 en alle groepen 2 / 

3 nemen hieraan deel. Later in het jaar vinden de sport-

dagen van de andere groepen (waaronder de groepen 

3) plaats. 

We  gaan voor een sportieve en gezellige sportdag in en 

rondom de @rchipel. Wilt u hiervoor u hulp aanbieden? 

Geef u dan gerust op bij de leerkracht van uw kind. 

Uitwisselingsgesprekken 
 
Afgelopen week hebben de informatieavonden plaats-

gevonden waar u alles heeft kunnen vragen over het 

onderwijs in de klas van uw kind.  

In de week van 2 oktober t/m 6 oktober vinden de uit-

wisselingsgesprekken plaats. Dit zijn individuele ge-

sprekken tussen de ouder/verzorger en de leerkracht 

van uw kind. Door deze gesprekken verkrijgt de leer-

kracht meer informatie van de ouder/verzorger over het 

kind, waardoor de leerkracht uw kind beter kan onder-

wijzen. 

Op donderdag 21 september krijgt u een digiDuif waarin 

u kunt inschrijven voor het uitwisselingsgesprek. 

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


 

Brede school de Archipel   Maldivenweg 45 1399 PP Almere   T 036 5214791 

Talentenshows 
 
Net als voorgaande jaren zijn alle groepen op een vrij-

dag ingedeeld om mee te doen aan onze Talentenshow.  

Tijdens zo’n Talentenshow laten steeds 5 groepen hun 

talenten zien. Deze shows starten altijd om 13:30 uur en 

duren tot ongeveer 14:40 uur. Wij en uw kind vinden 

het enorm leuk als u komt kijken.  Komt u kijken, dan 

verwachten wij dat u de hele show meemaakt. In onze 

jaaragenda staan alle Talentenshowdata van de verschil-

lende groepen.  

Uitnodiging 
 
De @rchipel ouderraad (OR) organiseert het gehele 

schooljaar allerlei activiteiten voor de leerlingen. Dat 

doen zij met geld van de ouderbijdrage. Op  maandag 13 

november legt de ouderraad aan de ouders en verzor-

gers verantwoording af over de besteding van de door u 

betaalde ouderbijdrage. U bent dan van harte welkom. 

De bijeenkomst vindt plaats in de teamkamer van het 

hoofdgebouw (2e verdieping). Tijdstip: maandag 13 no-

vember september van 19.30 tot 20.00 uur.  

Kinderboekenweek 
 
Ook op de @rchipel start de kinderboekenweek op 

woensdag 4 oktober. Met de leerlingen zal in de groe-

pen aandacht zijn voor de opening van deze week.  Dit 

jaar is het een spannend thema namelijk griezelen. Gru-

welijk eng! 

Op donderdag 19 oktober sluiten we de kinderboeken-

week af met een spetterende disco. Hierover krijgt u 

nog informatie.  

Schoolfotograaf 
 
Op 17 oktober, 18 oktober en 19 oktober is onze school-

fotograaf in de school. De leerkracht zal u nog precies 

laten weten op welke dag de groep van uw kind wordt 

gefotografeerd.  

We hebben deze keer voor een witte achtergrond geko-

zen en raden u daarom aan uw kind(eren) kleurige kle-

ding te laten dragen. De broers & zussen foto hebben 

we dit keer na schooltijd gepland. Wilt u dat de foto-

graaf deze foto van uw kinderen maakt, dan kunt u zich 

hiervoor inschrijven. Hiervoor krijgt u nog een digiDuif. 

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

