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Vrije dagen en bijzonderheden: 

2 oktober MR overleg 19:30 uur 

3 oktober Start Kinderboekenweek 

5 oktober Talentenshow 13:30 uur  
                                 (juiste informatie) 1/2A,4C,5C en 7B 

8 oktober OR overleg  

18 oktober Afsluiting kinderboekenweek  
                                 middels Het Boekenbal 

19 oktober  Leerlingen 12:00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

 vanaf 10:30 uur spelletjesochtend 

22 oktober t/m 

26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Schoolfotograaf 

30 oktober Schoolfotograaf 

9 november Talentenshow 13:30 uur  
                                 (juiste informatie) 1/2B,4A,5D en 7C 

 

Fijne start schooljaar 
 
We zijn het schooljaar goed 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 & opti-
maal met elkaar te leren. Van ouders krijgen we terug 
dat ze het in de school heerlijk rustig ervaren. 
 
Onze eerste studiedag stond in het teken van het analy-
seren van gegevens. Op basis van onze bevindingen ver-
werken we deze informatie in de lessen aan onze leer-
lingen.  
 
Tijdens onze studie tweedaagse heeft de visie van onze 
school centraal gestaan. Met elkaar zijn we dieper op 
onze speerpunten ingegaan en hebben we met elkaar 
kortgesloten wat er nodig is en hoe we aan deze punten 
gaan werken.  Speerpunten zijn:  Differentiatie en de 
doorgaande lijn. Wilt u hierover meer weten? We infor-
meren u graag. 
 
Wim van Slijpe & Claudia Heusen   

 
Juiste data Talentenshows 
 
In onze jaarkalender  staan bij twee data onjuiste infor-
matie vermeld. De juiste informatie is:  
5 oktober-Talentenshow 13:30 uur 1/2A, 4C, 5C, 7B. 
9 november-Talentenshow 13:30 uur 1/2B, 4A, 5D, 7C. 

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 
leerkracht kan u dan laten weten dat uw kind later 
naar buiten komt. 

 
 
 
 
 
 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Nieuws van de Ouderraad (OR) 
 
De Ouderraad heeft er dit jaar weer enorm zin in om 
met elkaar  de gemaakte plannen uit te voeren.   
 
De eerste activiteit waarbij ze groots uitpakken is het 
Boekenbal ter afsluiting van de Kinderboekenweek. In 
de namiddag en vroege avond is er voor alle leerlingen 
een gezellige disco. De aankleding en de lekkere versna-
peringen worden allemaal geregeld door de Ouderraad. 
 
Daarnaast is de Ouderraad het gehele jaar bezig om  
cadeautjes in te slaan die geschikt zijn voor de schatka-
mer van Sinterklaas. Vast en zeker zal de Schatkamer 
ook dit jaar weer prachtig worden. Alle kinderen van 
groep 1 t/m 4 mogen tijdens hun Schatkamerbezoek iets 
uitzoeken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen voor verkeersveiligheid 
 

Op de @rchipel komen dagelijks zo’n 710 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 op ex-
cursies.  
Kinderen leren al doende. Het lijkt misschien het  vei-
ligst om uw kind met de auto te brengen, maar kinderen 
leren meer als het goede voorbeeld wordt gegeven en 
ze gewezen worden op plekken waar ze extra op moe-
ten letten.  
U kent uw eigen kind het beste. Het ene kind 
kan al eerder alleen naar school dan het ande-
re. Hoe meer u oefent 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 fiet-
senrek zetten.  
—> Gebruikt u de auto toch, parkeer uw auto dan in 
de parkeervakken naast de school, of in een achterlig-
gende straat.  
—> Tevens willen we u vragen om geen honden mee 
 te nemen op het schoolplein. 

Gelden 
 
Dit schooljaar stappen we over op een nieuw bedrijf 

om de TSO gelden, ouderbijdrage, schoolreisjesgelden 

en het kampgeld te incasseren.  Mocht u in termijnen 

betalen, dan heeft u ervaren dat wij niet automatisch 

geincasseerd hebben. 

Over de nieuwe manier van betalen zullen wij u zo snel 

mogelijk informeren. U zult hier waarschijnlijk ook op-

nieuw voor moeten tekenen. We gaan ervan uit dat we 

optimaal met elkaar samenwerken om ervoor te zor-

gen dat we dadelijk weer alle gelden hebben om alle 

werkzaamheden, activiteiten en het moois voor de 

leerlingen te kunnen uitvoeren . 

http://archipel.asg-almere.nl/
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We raden u aan om de brochure door te nemen voordat 

u verlof gaat aanvragen. Dit voorkomt wellicht teleur-

stellingen.  

Wat leert uw kind? 

Bent u ook zo nieuwsgierig wat uw kind allemaal leert 

op school? 

 Op onze website staan de doelen, woordenschatwoor-

den, rekensommen en spellingstrategieën waar uw kind 

nu mee bezig is. Zo kunt u misschien thuis ook iets oefe-

nen.  

Onze website: http://archipel.asg-almere.nl/leerstof 

En dan klikken aan de rechterkant op de bouw van uw 

kind. 

Schoolfotograaf 
Ook dit jaar krijgen wij weer bezoek van de schoolfoto-

graaf. Dit zal zijn op maandag 29 en dinsdag 30 oktober. 

Een nieuw team aan fotografen zal zorgen voor een leu-

ke portretfoto, klassenfoto en eventueel een broer/

zusfoto. De broer/zusfoto zal net zoals vorig jaar, via 

inschrijving verlopen. Hier krijgt u nog verdere informa-

tie over. De keuze om met nieuwe fotografen te werken 

komt voort uit de wens om weer eens met een andere 

en frisse blik naar de fotografie te kijken. 

De kans is groot dat uw kind(eren) beide dagen op de 

foto gaan. De ene dag voor de portretfoto en de andere 

dag voor de klassenfoto. Houdt u er ook rekening mee 

dat de achtergrond dit jaar lichtgrijs zal zijn. Een ander 

leuk detail is dat de fotograaf dit jaar echt zal kijken naar 

het kind: Geen verplichte pose maar meer wat bij uw 

kind(eren) past. Ongedwongen en spontaan. Mocht u er 

bezwaar tegen hebben dat uw kind op de foto gaat, wilt 

u dit dan voor maandag 15 oktober per mail aan de di-

rectie laten weten (nieuwe AVG-wetgeving). 

Leerplicht en verlof 
 
Van tijd tot tijd plaatsen we in deze nieuwsbrief de 

richtlijnen voor het aanvragen van verlof. De regels 

waaraan wij ons moeten houden zijn vrij strikt en daar-

om lijkt het ons goed om de uitleg rond leerplicht en 

verlof onder de aandacht te brengen.  

Gelukkig leven we in een land waar kinderen recht 

hebben op onderwijs en waar het onderwijs ook wordt 

geboden. Dit geldt helaas niet voor alle kinderen op de 

wereld… Behalve een recht is er in Nederland ook een 

plicht aan verbonden: de zogenaamde Leerplicht. 

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Vanaf 

dat moment heeft u zich als ouder/verzorger te hou-

den aan de regels en richtlijnen die zijn opgesteld. En 

natuurlijk dienen wij ons daar als directie aan te hou-

den.  

In de eerste plaats benadrukken we dat het ook voor 4-

jarige kinderen van groot belang is om dagelijks naar 

school te komen. U zou het dus kunnen zien als een 

‘morele plicht’ om uw kind altijd naar school te laten 

gaan. Maar tegelijkertijd heeft u in deze periode nog 

wel het recht om verlof aan te vragen voor dagen bui-

ten de vakanties.  

Voor kinderen vanaf 5 jaar dient u een aanvraag voor 

extra en bijzonder verlof in bij de directie. Een formu-

lier daarvoor kunt u bij de administratie ophalen. Na-

tuurlijk zijn er omstandigheden waarbij het ‘logisch’ is 

dat u daarvoor toestemming krijgt (bijvoorbeeld bij het 

overlijden van bloed- of aanverwanten). Maar voor 

vakantie onder schooltijd gelden heel specifieke regels.  

Slechts bij hoge uitzonderingsgevallen mag de directie 

daar toestemming voor verlenen. Dat is geen onwil van 

de directie maar een wettelijke regeling en daarbij is 

het in het belang van de ontwikkeling van uw kind

(eren). De regels en richtlijnen staan beschreven in de 

brochure ‘Extra en bijzonder verlof’  van de Gemeente 

Almere. De brochure is als bijlage meegestuurd.  

http://archipel.asg-almere.nl/
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 Medezeggenschapsraad (MR) zoekt 
versterking 
 
In de oudergeleding van MR is een plekje ontstaan. We 

zoeken hiervoor een betrokken ouder die mee wil pra-

ten over het beleid van onze school. Graag nodigen wij 

u uit zich hiervoor verkiesbaar te stellen. Uw aanmel-

ding ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. U kunt 

hiervoor mailen naar mr@archipel.asg.nl. en ook kunt 

u het laten weten aan de directie.  

Als zich meerdere kandidaten melden, dan volgt 

er   een verkiezing waarin ouders hun keuze mogen 

bepalen.  

Omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ou-

ders direct of indirect aangaat, hebben ouders en leer-

krachten in de MR inspraak in ons beleid en onze orga-

nisatie. De MR denkt mee, overlegt en adviseert de 

directie (on) gevraagd over allerhande onderwerpen. U 

kunt daarbij denken aan communicatie, personeelsbe-

zetting, scholing leerkrachten, verkeersveiligheid e.d. 

Bij belangrijke beslissingen heeft de MR instemmings-

recht. In onze medezeggenschapsraad hebben vier ou-

ders en vier leerkrachten, zitting. Zij komen zo’n 10 

keer per jaar bijeen met de directie. 

We kijken uit naar uw aanmelding!  

Digiduif wordt Social Schools 3.0!  

U zult het vast al gelezen hebben op de website of in 

de app van Digiduif: Digiduif wordt Social Schools 3.0! 

Social Schools is eigenlijk gewoon Digiduif maar dan in 

een nieuw jasje gestoken. Veel dingen blijven hetzelf-

de, een paar dingen zullen veranderen.  

Op maandag 1 oktober 2018 zullen wij op de @rchipel 

ook de overstap maken. Digiduif/Social Schools heeft 

voor de overgang een mooie en eenvoudige handlei-

ding gemaakt. Er zitten zelfs instructiefilmpjes bij voor 

Vanuit de gemeente: 

Gesprekken met bewoners over de 

Eilandenbuurt 

De gemeente Almere heeft Academie van de Stad ge-

vraagd om op zoek te gaan naar een groepje studenten 

voor een onderzoek onder bewoners in de Eilanden-

buurt. Dat is gelukt! Vier derdejaars hbo-studentes Be-

drijfskunde bij Windesheim Flevoland zijn begonnen 

met de opdracht ‘Eilandenbuurt in beweging’. Tijdens 

hun ‘comakership’ gaan zij in de maanden oktober t/m 

december de wijk in om met bewoners te praten over 

de Eilandenbuurt. De belangrijkste vragen van de ge-

meente zijn: Hoe kunnen we bewoners van de Eilanden-

buurt (nog) meer in beweging brengen met en voor el-

kaar? En wat zijn de behoeften en mogelijkheden van 

bewoners aan contacten, onderlinge hulp, activiteiten 

en een ontmoetingsruimte in de wijk? 

Op de foto staan van links naar rechts: Danitsja Sambre, 

Priti Ramjiawan, Müberra Gül Güngör en haar zus Mel-

tem Duygu Güngör.  

mensen die het liever willen "zien"! Zie voor meer infor-

matie volgende link: 

https://www.socialschools.nl/veranderingen-

socialschools#veranderingen-ouders 

Op de overstapdag kan er geen gebruik worden ge-

maakt van Social Schools.  

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

