Afronding van het schooljaar

Vrije dagen en bijzonderheden:

De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken.
Weken waarin we druk bezig zijn met de afronding van
de leerstof, maar ook met de voorbereidingen voor volgend jaar, de klassenverdeling, de inzet van het team en
planningen.
We nemen afscheid van onze leerlingen in groep 8, die
nu druk aan het oefenen zijn voor de musical en een
fantastisch kamp achter de rug hebben. We wensen
hen een mooie schoolloopbaan toe en hopen dat ze
met plezier terugdenken
aan hun tijd op de Archipel
en ook nog een keer langskomen om te laten weten
hoe het met ze gaat.

Ondertussen zijn er alweer veel bijna 4jarigen, die niet kunnen wachten om
straks op de kennismakingsdag te komen.

Pannenkoeken-lente-lunch 12.30
uur
26 juni:
Start Avond4daagse
29 juni:
Voorbereidingsmiddag,
leerlingen om 12.00 uur vrij
5 juli:
Rapportgesprekken
6 juli:
Eindfeest groep 8
11 juli:
Rapportgesprekken
13 juli:
Musical groep 8A
16 juli:
Kennismaking met de nieuwe groep
16 juli:
Musical groep 8B
17 juli:
Musical groep 8C
18 juli:
Musical groep 8D
20 juli:
Opruimdag, leerlingen vrij
21 juli t/m 2 september: zomervakantie

Pannenkoeken-lente-lunch

We hopen u in ieder geval te zien en te
spreken tijdens de rapportgesprekken en hoewel het
nog even duurt, wensen we u en uw kind(eren) op deze
plek alvast een fijne zomervakantie toe.

Opbrengst kunstmarkt
Op woensdag 25 april hebben wij op een geweldige
manier het kunstproject afgesloten. Het was gezellig
druk op de markt en de mooie kunstwerken van de
kinderen zijn goed verkocht. Ook waren er leuke workshops, zoals dansen, drummen en schminken. Heel
veel ouders hadden fantastische hapjes gemaakt, wat
was het druk bij deze kraam! Een ieder die zijn/haar
bijdrage heeft geleverd om deze middag tot een succes
te maken, willen wij nogmaals hartelijk bedanken! Ook
zijn er veel Tekenfundartikelen gekocht.
Bij elkaar is de opbrengst €2897,45! Wij gaan kijken wat voor soort muziek- of techniekkast we hiervoor kunnen kopen. We houden u op de hoogte.
Brede school de Archipel

20 juni:

Op woensdag 20 juni is de pannenkoeken-lente-lunch
om 12.30 uur. Het de bedoeling dat we met zoveel mogelijk kinderen, ouders en leerkrachten gezellig pannenkoeken gaan eten op het plein op picknickkleden. U
kiest een plek op het plein en gaat daar gezellig met
een aantal kinderen en ouders zitten om uw pannenkoeken te delen met anderen. Op het schoolplein zijn 2
punten te vinden waar u drinken kunt halen voor de
kinderen. Hier zorgt onze ouderraad voor. Bij slecht
weer verplaatsen we alles naar binnen.
We willen natuurlijk dat het goed
en gezellig verloopt. Daarom is
het belangrijk om
te weten dat u als
ouder vanaf 12.30
uur zelf verantwoordelijk
bent
voor uw kind.
Wanneer uw kind
naar de opvang gaat kunt u het met de opvang regelen
dat ze een pannenkoekje mee-eten. De lunch duurt tot
maximaal 13.30 uur. Graag tot dan!
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Nieuws van de Ouderraad (OR)
Avond4daagse
De avondvierdaagse is van dinsdag 26 t/m vrijdag 29
juni. We gaan er weer een gezellige en sportieve activiteit van maken.
Vindt u het leuk om lid te worden van de Ouderraad en
een bijdrage te leveren aan 1 of meer activiteiten? Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderraad (orlid@archipel.asg.nl).

Nieuwe strippenkaart naschoolse
activiteiten

Zomer bij Smallsteps
Het aftellen is begonnen… De zomervakantie start alweer over een paar weken!
Voor de kinderen op de buitenschoolse opvang van
Smallsteps staat een uitdagend, creatief, spannend en
leerzaam zomerprogramma klaar. De BSO-teams hebben de koppen bij elkaar gestoken en een divers programma opgesteld voor groot en klein. Kinderparticipatie vinden wij belangrijk dus de kinderen denken ook
mee bij het opstellen van het programma!
De activiteiten van het vakantieprogramma gaan van
een speurtocht, een
vossenjacht in de
stad,
sporten,
hutten
bouwen,
knutselde frutsels,
waterspellen
tot
heuse optredens. De
BSO locaties van
Smallsteps die meedoen met het activiteitenprogramma zijn Smallsteps de Club, Bios, Haven,
Liedjesland, Laterna en Archipel.

Vanaf nu hebben we een strippenkaart van De Schoor
om activiteiten mee te betalen. Deze kaart is, anders
dan de Archipel strippenkaart, bij alle activiteiten van De
Schoor geldig. De strippenkaart is te koop voor €5 of
voor €10 en heeft strippen van €0,50. Uiteraard is de
oude strippenkaart nog steeds geldig voor activiteiten
van de Archipel. We nemen liever geen los geld meer
aan bij de activiteiten. Dus koop een strippenkaart bij
activiteitencoördinator Gwen Claasz Coockson. Ze is
aanwezig in het kantoor bij het Eilandhuis op maandag Er is nog plek, dus neem gerust contact op. Hoe meer
en woensdag vanaf 10.30 uur (claasz@deschoor.nl).
kinderen, hoe leuker!
Smallsteps staat voor opvang waar kinderen de meeste
aandacht en de beste begeleiding krijgen, gezond eten
en lekker samen kunnen spelen met leeftijdsgenootjes.
De pedagogisch medewerkers kennen ieder kind, zij
weten wat het spannend vindt en wat het heel graag
doet. Zij geven kinderen het zelfvertrouwen om de volgende stap te zetten.

Zomervakantie
Het duurt nog even,
maar de zomervakantie
komt er toch echt aan!
We wensen iedereen
alvast een fijne zomer
met hieronder wat tips.
www.kindervakantieland.nl voor kinderen die anders
niet op vakantie kunnen.

Wilt u meer informatie over de opvang of het vakantieprogramma? Kijk dan op www.smallsteps.nl of mail
naar archipel@smallsteps.nl

www.stadennatuur.nl met bijvoorbeeld op 22 juli Horse
& Outdoor.
www.kidsproof.nl met uitstapjes in en om Almere.
www.deschoor.nl met Vakantie Fun (activiteiten bij
Jeugdland voor €1 per dag en sport en spel van de
Droomspeelbus).
Brede school de Archipel
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Kamp groep 8

Moestuin

Lara en Romaissae uit groep 8A hebben een verslag geschreven over het kamp.
We kwamen met de auto’s aan bij het Militair Museum,
daar werden we gesplitst in groepen en 1 groep ging
een speurtocht doen en de andere ging naar een speciaal klaslokaal uit de jaren 40. Daar waren speciale kamers waar je het verhaal kon horen van 5 kinderen die
allemaal de oorlog overleefd hebben en te maken hebben gehad met Duitse militairen. Als je alle kamers gehad had gingen we een quiz doen en als je alle vragen
goed had dan kon je een oud krijtbord met griffel winnen. Aan het einde van de speurtocht kreeg je een soort
ketting met een hanger eraan waar het logo van het Militair Museum op staat. Daarna moesten we ongeveer 5
km lopen naar de kamplocatie. Toen we daar aankwamen waren de tassen al daar en gingen we uitpakken en
als dat klaar was mocht je vrij spelen in het bos rondom
de kamplocatie. De eerste dag hadden we ’s avonds een
speurtocht. Toen die afgelopen was moesten we naar
bed, maar dat duurde wel even.

Doenersdreef Zorg heeft een stuk tuin vrij gemaakt en
beschikbaar gesteld aan de brede school! We gaan daar
met de verschillende groepen groentes verbouwen.
Heeft u groene vingers, of
vindt u het leuk om gedurende het jaar met 1 of
meerdere groepen mee te
gaan om te helpen (1 of 2
keer per week)?
Of heeft u planten beschikbaar (tomaat, courgette, komkommer)?
Dan kunt u contact opnemen met Els Zoete
e.zoete@archipel.asg.nl).

Zelf voor de klas?
Misschien is het wel eens door uw hoofd geschoten of
heeft u er ook wel eens serieus over nagedacht: zelf
aan de slag in het basisonderwijs.

De volgende dag mochten we na het ontbijt vrij spelen
en mocht je kiezen of je wilde zwemmen in een meertje
of op het kamp met water spelen. Die avond hadden we
de bonte avond en daarna het kampvuur. Op de bonte
avond waren we verdeeld in teams en daarmee gingen
we spelletjes spelen juf noemde op wat voor spel en
dan zei ze bijvoorbeeld: 1 iemand uit je team moet op
een stoel zitten en in 1 keer een glas cola drinken en dan
zo hard mogelijk proberen te boeren. Bij het kampvuur
ging een groepje meiden een liedje zingen en eentje
ging erbij gitaar spelen, en je kreeg een zakje chips.
De laatste dag zouden we naar een klimbos gaan maar
het ging niet door omdat het heel hard regende, maar
er werd gezegd dat we dat later dit schooljaar gaan inhalen. Het was heel leuk met veel gezelligheid en het
was een beetje slapeloos .
Brede school de Archipel

De Almeerse Scholen Groep biedt de unieke mogelijkheid om in 14 maanden een pabo-diploma te halen. Dit
noemen we de Talentroute. Deze Talentroute is speciaal ontwikkeld door en voor onze scholengroep. Samen
zorgen we ervoor dat u na het behalen van uw diploma
voor de klas kunt bij één van onze 40 basisscholen in
Almere. U heeft meteen een baan. De opleiding wordt
door ASG betaald. U gaat 2 dagen naar school en loopt
3 dagen stage (tegen een passende vergoeding).
Niet iedereen kan mee doen in Talentroute. Als u beschikt over minimaal een hbo-opleiding en door de stevige selectie komt, dan maakt u kans op een plek in de
Talentroute.
Meer weten over de Talentroute? Kijk dan op
www.werkenbijasg.nl bij Hoe word ik leerkracht? of
neem contact op via werkenbijasg@asg.nl of bel 036 –
540 63 63.

Maldivenweg 45 1399 PP Almere

T 036 5214791

