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Kinderboeken verzamelactie

Lezen geeft plezieLezen geeft plezier. Onze leerlingen willen steeds 
meer lezen en vragen om  meer leesboeken. De 
school heeft (nog) steeds behoefte aan leesboeken. 
Daarom hebben we het volgende idee bedacht: Ieder 
kind mag een boek dat hij/zij al gelezen heeft,  geven 
aan de school. Een boek waarvan uw kind denkt: “Dit 
boek is zo mooi, dat moet ieder kind lezen”. Dat 
mag een leesboek zijn, maar ook een stripboek of een mag een leesboek zijn, maar ook een stripboek of een 
informatieboek over een onderwerp. 
Door deze actie komen er voor alle kinderen en dus 
ook voor uw kind meer boeken in de klas. 
Waarschijnlijk leest uw kind het eigen boek nog een 
keer, of  samen met andere kinderen, of leest het 
boek eens voor……
Zo krijgt een gelezen boek een ander doel.  Een 
mooie actie tijdens de kinderboekenweek!

Parkeerproblemen

We hebben al meerdere malen een oproep gedaan 
om auto’s te parkeren op de daarvoor bestemde par-
keerplaatsen. En doen dat bij deze met klem 
nogmaals. 
Is er geen ruimte meer? Zet de auto dan wat verder 
van de school. Een andere mogelijkheid is om uw 
kind niet iedere dag tot in de klas te brengen. Het is 
goed voor uw kind om te leren zelfstandig naar de 
klas te gaan. Ouderbetrokkenheid vinden we fijn, dus 
af en toe meelopen naar de klas is prima.

Dubbel parkeDubbel parkeren is verboden, dit geeft problemen 
omdat het verkeer dan stil staat en levert onveilige sit-
uaties voor de kinderen op. Wij onderhouden contact 
met de politie over het parkeerprobleem voor de 
school. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het 
halen en brengen van de kinderen een veilige aange-
legenheid is.

Facebook

Wij verzoeken u om fotoWij verzoeken u om foto’s die u op school maakt van 
leerlingen, met eventueel een leerkracht erbij, niet te 
plaatsen op Facebook of andere social media. Dit in 
verband met de privacy van kinderen en leerkrachten. 
Als u leuke foto’s wilt delen stuur ze dan naar de leer-
kracht van uw kind. Leerkrachten kunnen dan besluiten 
of de foto op de website van de @rchipel geplaatst kan 
woworden.

Nieuwsbrief
Vanaf de herfstvakantie komt de nieuwsbrief 1 keer per 
maand uit. De nieuwsbrief wordt vanaf die tijd op pro-
fessionele wijze gemaakt door een ouder van onze 
school. Berichten die tussendoor erg belangrijk zijn 
komen via digiDUIF naar u toe.
Informatie over naschoolse- en buurtactiviteiten krijgt u 
voortaan los van het nieuws uit de school.

Vrije dagen en bijzonderheden
tot en met de herfstvakantie:

• 16 oktober sportdag VB
• 17 oktober sportdag BB 
• 17 oktober afsluiting Kinderboekenweek 
• 17 oktober expositie Brede school
•• 18 oktober studiedag
• 21 t/m 25 oktober herfstvakantie
• 28 oktober studiedag

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



