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Vrijdag 5 juli: studiedag: alle leerlingen vrij      
Maandag 8 juli: zomervakantie    
Maandag 19 augustus: 1e schooldag na de zomervakantie       
 

Aan het einde van het schooljaar gaan helaas enkele leerkrachten onze school verlaten. 

Het betreft leerkrachten die een tijdelijke aanstelling hebben op onze school en bij ASG, ons 

bestuur. De ontstane vacatures worden ingevuld door leerkrachten die wel een vaste aanstelling 

bij ASG hebben en bovendien van scholen komen die qua leerlingenaantal krimpen: dit zijn  

boventallige leerkrachten. 

We betreuren natuurlijk dat we afscheid moeten nemen van leerkrachten die met een tijdelijk 

contract naar tevredenheid bij ons gewerkt hebben. We zijn wel blij dat we er in geslaagd zijn 

goede leerkrachten voor de @rchipel aan te stellen.  

Zoals het er nu uitziet verlaten Stephanie, Iris, Byonda, Lisette, Marilyn, Roger, Claire, Patricia, 

Nancy Kist en Janneke Verlaat onze school. 

 

Ferry Gubbels en Joke Walda 

 

 
Na weken trainen met dansleraar Cefas komt het kampioenschap dan echt in zicht. 
Het  "Dance Ground” hiphop streetdance scholenkampioenschap is zondag 30 juni van 12.00-
14.00 uur in de Topsporthal in Almere-Poort. 
Het dansteam van "de Archipel" neemt het hier op tegen twee andere basisscholen en drie 
middelbare scholen. 



Naast  "Dance Ground” is er deze dag ook een GRATIS Hiphop Summer dance party van 14.00-
18.00. Daar zijn verschillende activiteiten op dansgebied voor jong en oud, waaronder dance-
battles en optredens.  
Iedereen is welkom en we hopen dat er deze dag veel mensen aanwezig  zijn om onze 
topdansers aan te moedigen. 
 

 

 
 

 

 

Belangrijke telefoonnr.: 
Kindercentrum de @rchipel, afdeling Kinderdagverblijf: 
Kindercentrum de @rchipel, afdeling Buitenschoolse opvang: 
Peuterspeelzaal de @rchipel: 
Openbare basisschool de @rchipel: 
Kunstencentrum de Kunstlinie 
Bibliotheek de Boekanier 
@penstaartactiviteit en activiteiten coördinator Gwenny Claasz 
Cookson 

 
036 – 524 0720 
036 – 533 7560 
036 – 529 6889 
036 – 521 4791 
036 – 8455000 
036 – 5212538 
06-52420463 
 


