
12e  jaargang- nummer 1 

Nieuws vanuit de basisschool 

Het schooljaar is begonnen 

WELKOM ALLEMAAL! 

Welkom in het nieuwe schooljaar. Hopelijk 
heeft u  allemaal een mooie zomervakantie 
gehad. 

Bijna 700 kinderen stonden maandag voor 
de deur om weer naar school te gaan. Voor 
sommigen was het erg spannend omdat ze 
voor de eerste keer naar de @rchipel 
kwamen.  Er werd veel gelachen maar af en 
toe zagen we een traantje, ook bij ouders. 

Ook verwelkomen we dit jaar een aantal 

nieuwe leerkrachten die ons team komen 

versterken. 

Alle leerkrachten hebben er  ontzettend 

veel zin in en we gaan er een fantastisch 

schooljaar van maken! 

Gezond eten en drinken

 

Wij willen gezond gedrag bevorderen en 

vragen u hierop te letten wanneer u eten en 

drinken meegeeft naar school. Zo mogelijk 

zonder suikers en geen koolzuurhoudende 

dranken. Tijdens het “10 uurtje” graag een 

kleine hoeveelheid eten en drinken 

meegeven  in verband met de korte tijd die 

er beschikbaar is om dit te nuttigen. 

Ouderraad 

De ouderraad(OR) komt op dinsdagavond 

27 augustus  weer bij elkaar. De OR zoekt 

nog ouders die dit schooljaar een taak op 

zich willen nemen om bij te dragen aan de 

“leuke” activiteiten voor de kinderen. Is dit 

iets voor u, dan kunt u contact opnemen 

met Joke Walda. 

Omgang met materialen

 

We leren kinderen zorgvuldig om te gaan 

met hun spullen en die van anderen. Dit 

geldt uiteraard ook voor het 

schoolmateriaal. Spullen van school die het 

kind met opzet, of door slordigheid, kapot 

of kwijt maakt moeten worden betaald. De 

leerlingen mogen geen boeken of andere 

materialen mee naar huis nemen zonder 

toestemming van de leerkracht. 



Parkeren van buggy’s

 

Wilt u kinderwagens of buggy’s parkeren in 

de aula, of onder de trap?  Wij zijn verplicht  

te zorgen voor een goede doorgang in geval 

van een noodsituatie. Een buggy of 

kinderwagen neemt teveel ruimte in beslag 

om een goede doorgang te garanderen. Bij 

voorbaat dank. 

 
Wilt u ook weten wat de leerkracht van uw 
kind te melden heeft? 
Vindt u het prettig om een afspraak met de 

leerkracht te plannen zonder daarvoor de 

deur uit te hoeven? Stelt u het op prijs om 

zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van 

geplande activiteiten op De @rchipel? 

Dit kan met ons nieuwe informatiesysteem 

DigiDUIF.  

De proefperiode is nu achter de rug. Vanaf 

9 september gaan we echt van start. 

Heeft u nog geen gelegenheid gehad uw 

account te activeren? Vorige week heeft u 

een brief ontvangen met de uitleg hoe u dit 

alsnog kunt doen. Aan die ouders willen we 

vragen de activering voor 9 september uit 

te voeren. Zo voorkomt u dat u informatie 

misloopt. 

Heeft u even geen beschikking over een 

computer? Komende week wordt er 

speciaal voor ouders een computer klaar 

gezet bij de administratie op de 2e 

verdieping. Op deze computer kunt u uw 

Digiduif berichten lezen.  

Meer informatie kunt u vinden op: 

http://www.digiduif.nl. Als u nog vragen 

heeft kunt u vanzelfsprekend altijd terecht 

bij onze administratie. info@archipel.asg-

almere.nl. 

Wij zijn trots dat we nu de mogelijkheid 

hebben om u op deze snelle en eenvoudige 

wijze van alle ontwikkelingen op onze 

school op de hoogte te houden. 

Vrije dagen en bijzonderheden tot de 

herfstvakantie 

 27 augustus OR vergadering 

 3 september MR vergadering 

 9 september voorlichting BB 

 10 september voorlichting OB 

 11 september voorlichting MB 

 12 september voorlichting VB 

 24 september OR vergadering 

 27 september incasso ouderbijdrage 

 3 oktober studiedag: alle leerlingen vrij 

 4 oktober studiedag: alle leerlingen vrij 

 7 oktober start Kinderboekenweek 

 8 oktober MR vergadering 

 9 oktober sportdag OB 

 11 oktober sportdag BB en afsluiting 

Kinderboekenweek 

 18 oktober studiedag: alle leerlingen 

vrij 

 21 t/m 25 oktober herfstvakantie 

 

Website: 

http://www.digiduif.nl/
mailto:info@archipel.asg-almere.nl
mailto:info@archipel.asg-almere.nl


Klik hier om op de hoogte te blijven van al 

het nieuws op onze school.                                                      

                                            

    Nieuws vanuit de brede school
 

oor: Mooi Zo Goed  
Kids Difference Team start weer  vanaf 
woensdag 16 oktober!! Je mag meedenken 
en activiteiten organiseren  voor de school 
en de Wijk. Bijvoorbeeld de Straatspeeldag, 
een disco of een project in een buurthuis.  
 
“Dreamteam@rchipel” kids zaalvoetbal-
team gewoon weer in de Archipel!! 
Start:  9 september  
Leeftijd: 9+, je moet voor  het selectie team  
               een proefwedstrijd meedraaien. 
Tijd: 15.15-16.30uur 
Kosten: € 1.00 

 

Koffieochtend op OBS de Archipel 
Wanneer: donderdagochtend 
Voor wie: alle wijkbewoners 
Kosten:     gratis 
Waar:     iIn het Eilandhuis 
Tijd:     08.30-10.00 uur 
 

Vanaf maandag 26 augustus starten de 
meeste naschoolse activiteiten weer. 
Wat:     divers aanbod zoals dans, sport  
en  creatieve lessen. 
Voor wie: voor de leeftijdsgroep 2-12 jaar 
Kosten:     afhankelijk van  de activiteit 

Inschrijven vanaf nu  via de mail (voorkeur). 

Inschrijven en informatie: 
Inschrijven: altijd van te voren! Een 
activiteit kan al vol zijn of heeft een speciale 
toelichting nodig. 
Informatie: bel naar Gwen: 06-52420463 of 
mail naar: claasz@deschoor.nl  
Aanbod: het gehele aanbod kunt u vinden 
op de website van de school en op de  
website van de Schoor: www.deschoor.nl 
 
 
 

 
 
Rommelroute Eilandenbuurt 7 september  
Van 12.00-16-00 uur. 
Vanuit uw woning, voortuin of garage kunt 
u tweedehands spullen te koop aanbieden. 
Meld u aan via: 
www.rommelroutealmere.nl 
 
 
 
 

   

 

                                            

    Nieuws vanuit de Eilandenbuurt
 

http://archipel.asg-almere.nl/nieuws
http://www.deschoor.nl/

