
12e  jaargang- nummer 2 

Nieuws vanuit de basisschool 

Informatieavond VB: groepen 1-2 

Door omstandigheden wordt de 

informatieavond voor de groepen 1-2 

verschoven van donderdag 12 naar 

woensdag 18 september 

Ouderraad 

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar 

enthousiaste ouders die met ons de 

volgende  activiteiten tot een groot succes 

willen maken: 

Sportdag; Kinderboekenweek; Sint; Kerst; 

Brede School project  "Middeleeuwen"; 

Avond 4-daagse en het ijsje op de laatste 

schooldag.  

We  zijn ook op zoek naar een 

penningmeester. 

Wij overleggen één keer per maand van 19-

21 uur. U hoeft natuurlijk niet bij alle 

activiteiten betrokken te zijn.  We gaan uit 

van uw talent en interesse en van uw 

beschikbaarheid.  Helpt u ons een handje? 

U kunt zich aanmelden door een email te 

sturen naar:   

janneke.dronkers@archipel.asg-almere.nl 

Uw inzet maakt het verschil! 

De data voor het OR overleg komend 
schooljaar: 

Dinsdag 24 september 19-21 uur 

Dinsdag 29 oktober 19-21 uur 

Dinsdag 26 november 19-21 uur 

Dinsdag 7 januari 19-21 uur 

Dinsdag 4 februari 19-21 uur 

Dinsdag 4 maart 19-21 uur 

Dinsdag 1 april 19-21 uur 

Dinsdag 6 mei 19.21 uur 

Dinsdag 3 juni 19-21 uur 

Napraten 

We begrijpen dat u het fijn vindt om nog 

even te praten met een bekende als u uw 

kind naar de klas heeft gebracht. Het is voor 

het lesgeven erg storend als u daarbij op de 

gang blijft staan of onder de open ramen op 

het plein. Wilt u hier rekening mee houden? 

Dank u wel. 

Boeken 

Heeft u kinderboeken, informatieboeken of 

stripboeken die u weg wilt doen? Dan willen 

wij ze graag gebruiken. Met zoveel 

leerlingen kunnen we veel boeken goed 

gebruiken. 

Graag inleveren bij de leerkracht van uw 

kind of bij Joke Walda. 
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DigiDUIF.  

De proefperiode is nu achter de rug. Vanaf 

15 september gaan we echt van start. 

Heeft u nog geen gelegenheid gehad uw 

account te activeren? Dan ontvangt u 

binnenkort een brief waarin we uitleggen 

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? We hebben er eentje voor u 

klaar gezet bij de administratie op de 2e 

verdieping. 

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. 

Uitwisselen van informatie over uw kind 

Na de herfstvakantie van 28 oktober tot 3 

november zijn de uitwisselingsgesprekken 

tussen de ouders en de leerkrachten (dit 

heette voorheen het 

kennismakingsgesprek). Omdat we nu 

werken met  het formulier dat ouders van 

te voren invullen, noemen we het 

uitwisselingsgesprekken. De lijst voor 

inschrijving van deze gesprekken volgt.   

 

 

 

Vrije dagen en bijzonderheden tot de 

herfstvakantie 

 9 september voorlichting BB 

 10 september voorlichting OB 

 11 september voorlichting MB 

 18 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: 

Klik hier om op de hoogte te blijven van al 

het nieuws op onze school.         

Of vul handmatig volgend adres in:   

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

                                            

    Nieuws vanuit de brede school
 

oor: Mooi Zo Goed  
 
Voorlezen is belangrijk. 

In het jaar van het voorlezen wordt veel 

aandacht besteed aan het voorlezen, niet 

alleen aan jonge kinderen. Op 

www.jaarvanhetvoorlezen.nl staan tips en 

weetjes over voorlezen voor alle leeftijden. 
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Voor een jong kind is voorlezen belangrijk 

voor de woordenschatontwikkeling en het 

uitbreiden van zijn leefwereld. Als je niet 

beschikt over een goede vertelstem 

(duidelijke articulatie, goed taalgebruik) 

voel je dat vaak als een belemmering. Veel 

mensen hebben een schroom om voor te 

lezen, ook aan hun eigen kinderen. Dan heb 

je zeker iets aan de tip die op de 

bovenstaande site staan. 

 Het is het belangrijkst, ook voor de 

intimiteit van het voorlezen, dat ouders zelf 

voorlezen. Een verhaaltje op een vaste tijd 

van de dag kan een heerlijk moment 

opleveren voor allebei.  Soms ontbreekt de 

tijd er wel eens voor en dan zijn apps en 

filmpjes op Youtube een uitkomst.  

Het is een goed alternatief, maar samen 

kijken en er over praten blijft belangrijk. Zie 

het niet als een televisie item maar echt als 

een gezamenlijke beleving van een mooi, 

grappig of spannend verhaal dat iets 

toevoegt aan de woordenschat van het 

kind. 

Youtube 

Op Youtube staan heel veel, min of meer 

geanimeerde prentenboeken. Soms met 

ondersteunende muziek. Het zoeken naar 

geschikte boeken is  een taak voor de 

ouders of leerkrachten.   

Ook in de klas? 

Het kan ook ondersteunend werken voor 

een voorgelezen boek in de klas. Kijk eens 

naar Woeste Willem, een klassieker die nog 

steeds heel populair is en waarvan het 

filmpje op Youtube prachtig is. 

Ouders kunnen onderling afspreken (of 

samen met de leerkracht) allemaal het 

zelfde boek te laten bekijken of een lijst 

maken met favorieten om uit te wisselen. 

www.youtube.nl daarna bij zoeken intikken: 

prentenboeken 

Leesplein 

Op Leesplein, een site ontwikkeld door 

bibliotheken, staat een overzicht van apps, 

gesorteerd op leeftijd. Niet alle apps zijn 

gratis, houdt u daar rekening mee.  

http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=

3&sm=3&forward=1&id=198 

Almere leest voor   

Op de site van ‘Almere leest voo’ staan veel 

voorgelezen verhaaltjes, gerangschikt per 

leeftijd. Ook op deze site krijg je veel 

voorleestips. En als je meer wilt weten over 

voorlezen, dan biedt de bibliotheek  een 

workshop aan. Kijk voor meer informatie op 

de site www.almereleestvoor.nl 

  

 
 
Rommelroute Eilandenbuurt 7 september  

Van 12.00-16-00 uur. 

Vanuit uw woning, voortuin of garage kunt 

u tweedehands spullen te koop aanbieden. 

Meldt u aan via: 

www.rommelroutealmere.nl 

 
 
 
 

                                            

    Nieuws vanuit de Eilandenbuurt
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