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

Wij zijn gestart met een nieuw informatiesysteem naar de ouders, genaamd digiDUIF. Via dit 
systeem gaan wij u als ouders en verzorgers op de hoogte houden van alle belangrijke 
informatie. De mogelijkheden van digiDUIF zijn: kalenderfunctie waarop alle belangrijke data 
van de school worden vermeld, e-mailen en u kunt inschrijven op activiteiten van de school. 

Wilt u zich zo snel mogelijk inloggen? Dan krijgt u onze informatie ook. 

Hoe logt u in? 

U heeft een inlogcode via uw kind thuis gekregen. Daarop staat welke handelingen u moet 
verrichten. 

Wat moet u doen als u de inlogcode niet meer heeft? 

Dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Hij/zij kan u opnieuw uw inlogcode 
geven. 

Voor alle vakantiedagen, studie- en vrije dagen verwijzen we u naar de jaarkalender op onze 
website: http://archipel.asg-almere.nl 

Vandaag krijgen alle leerlingen een lijst mee met de namen van de andere leerlingen en de 

naam van de leerkracht waarbij ze volgend schooljaar in de klas komen. De leerkrachten zijn 

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


zorgvuldig met deze verdeling bezig geweest en hebben rekening gehouden met o.a. de 

volgende criteria: 

- voorkeur van uw kind met welke klasgenootje(s) hij/zij goed kan samenwerken en  mee wil  

gaan naar de volgende groep 

- verdeling jongens en meisjes 

- verdeling van leerlingen die ver zijn in hun ontwikkeling of juist meer tijd nodig hebben om zich   

de leerstof eigen te maken 

- verdeling van leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied een andere aanpak nodig hebben 

Indien u vragen heeft over de verdeling, kunt u terecht bij de leerkracht. 

 

 
 

 

 

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 
@penstaartactiviteiten coördinator Gwenny Claasz Cookson 

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


