
12e  jaargang- nummer 3 

Nieuws vanuit de basisschool 

DigiDUIF 

Vanaf deze week krijgt u geen informatie 
meer per e-mail. Alleen via DigiDuif kunt u 
op de hoogte blijven van onze informatie. 

 

 

 

Incasso TSO 

Om te voorkomen dat u voor verrassingen 
komt te staan willen wij u er graag aan 
helpen herinneren dat vrijdag 27 
september de eerste incasso plaatsvindt. 
Het gaat om uw bijdrage aan de tussen- 
schoolse opvang en de activiteiten van de 
ouderraad. Deze bedragen incasseren wij 
los van elkaar. Daarom treft u op uw 
rekeningafschrift twee afschrijvingen aan.  

Fotograaf 

De fotograaf komt op donderdag 10 
oktober voor de portret- en groepsfoto’s en 
maandag 14 oktober voor de broer/zus 
foto’s. 

 

 

Waar zijn de groep 8 leerlingen naartoe 
gegaan?  

We zijn trots op de leerlingen die vorig 
schooljaar zijn uitgestroomd. Ze hebben het 
goed gedaan op de @rchipel! Er zijn geen 
leerlingen uitgestroomd naar een 
gemengde leerweg, zoals bijv. BBL/KBL, of 
HAVO/VWO. 

De uitstroom van groep 8 naar het 
vervolgonderwijs 2012-2013 is als volgt: 

 

Offerfeest 

U hoeft geen verlofbrief in te vullen voor 
het offerfeest. 

 

 

 

 



Uitwisselen van informatie over uw kind 

Na de herfstvakantie (van 28 oktober tot 3 
november) zijn de uitwisselingsgesprekken 
tussen de ouders en de leerkrachten. De 
lijst voor inschrijving van deze gesprekken 
volgt.  

Vrije dagen en bijzonderheden tot de 
herfstvakantie 

 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 MB 

 16 oktober sportdag VB 

 17 oktober sportdag BB en afsluiting 
Kinderboekenweek  

 
Website: 
Klik hier om op de hoogte te blijven van al 
het nieuws op onze school.                                                      

 
                                            

    Nieuws vanuit de Brede School
 

oor: Mooi Zo Goed  
KINDERKOOR 

Het kinderkoor van de Archipel heeft op 
zondag 1 september met succes een 
optreden gegeven in de Glasbak. Hier was 
een open podium georganiseerd voor 
kinderen. Sandra, de kinderkoordocente, is 
uitgenodigd om in mei 2014 weer te komen 
naar de Glasbak in Muziekwijk. Dit is 
natuurlijk superleuk voor de kinderen. 

Er is nog steeds plek voor kinderen om mee 
te zingen in het koor! 

Wanneer: vrijdagmiddag 

Tijd:  15.15-16.15 uur 

Voor wie: Kinderen van 6 t/m 10 jaar 

Kosten:  5 lessen € 10.00 

Kids Difference team:  

Vind jij het leuk om mee te denken of iets te 
organiseren voor de school en de wijk? 

Bijvoorbeeld de Straatspeeldag, een 
kinderdisco of een project in een buurthuis.  

Start:     vanaf woensdag 16 oktober!! 

Tijd:     12.30-14.30 uur 

Voor wie: Kinderen van 8 t/m 12 jaar 

Kosten:     gratis 

De kinderen moeten zelf een lunch 
meenemen. 

“Dreamteam@rchipel”  

Kids zaalvoetbalteam 

Start:   maandag in de sporthal 

Tijd: 16.15-17.30 uur 

Voor wie: vanaf 9 jaar en ouder 

Kosten:  € 1.00 

Je moet voor het selectie team een 
proefwedstrijd meedraaien, maar iedereen 
is welkom! 

Koffieochtend op OBS de Archipel 

Wanneer: donderdagochtend 

Tijd:  08.30-10.00 uur 

Voor wie: alle wijkbewoners 

Kosten:  gratis 

Waar:  in het Eilandhuis 

 

 

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


 

De naschoolse activiteiten zijn gestart 

Let op: dit betekent niet dat er geen plek 
meer is. Sommige activiteiten zijn 
“instuiven”. Sommige activiteiten kunnen 
nu vol zitten, maar er is een mogelijkheid 
om op een wachtlijst te komen of om 
alsnog aan te sluiten. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Gwen: 06-52420463  

of mail naar: claasz@deschoor.nl 

 

Aanbod: het gehele naschoolse activiteiten- 
aanbod kunt u vinden op de website van de 
school en op de website van de Schoor: 
www.deschoor.nl  

 

 

 

 

 

Wij bieden op deze manier de kinderen de 
mogelijkheid na één reeks te stoppen en 
iets anders te doen. 

mailto:claasz@deschoor.nl

