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Kanjertraining 
 
Aanstaande donderdag 13 april hebben wij weer een studiedag. 

Tijdens deze dag zijn alle kinderen vrij. Als school gebruiken we 

de studiedagen om gericht te werken aan de schoolontwikke-

ling. Tijdens de studiedag gaan we met het team werken aan de 

Kanjertraining. Deze methode gebruiken we als school om de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen  vorm te 

geven. Hiervoor is het nodig dat collega’s gecertificeerd zijn en 

geregeld nascholing volgen. We zorgen er zo voor dat alle leer-

krachten goed inhoud weten te geven aan de kanjerlessen en 

daarmee kunnen we de Kanjerschool blijven, die we nu al zijn! 

Vrije dagen en bijzonderheden: 

13 april  Studiedag (Alle kinderen zijn vrij) 

14 april  Goede vrijdag (Alle kinderen zijn vrij) 

17 april  Tweede paasdag (Alle kinderen zijn vrij) 

20 april  Afsluiting Project  

  (Markt van 16.30 uur tot 18.30 uur) 

24 -28 april  Vakantie 

27 april Kinderkoningsdag op de @rchipel 

5 mei  Bevrijdingsdag (Alle kinderen zijn vrij) 

16-19 mei Avond vierdaagse 

24 -26 mei Studiedagen en hemelvaart  

  (Alle kinderen zijn vrij) 

29 mei Incassotermijn 9 ouderbijdrage 

1 juni  Schoolreisje groep 1-4 

2 juni  Schoolreisje groep 5-7 

5-9 juni Pinkstervakantie 

Ons project “De boerderij” 

Schoolfruit stopt 
 
Op iedere woensdag, donderdag en vrijdag genieten onze 

leerlingen van het schoolfruit. Ieder jaar ontvangen wij dit 

voor een bepaalde periode van het schooljaar. Deze week is 

de laatste week dat we schoolfruit ontvangen. Uiteraard ho-

pen we hier ook volgend schooljaar weer voor in aanmerking 

te komen. We willen alle ouders, die dit jaar geholpen heb-

ben, enorm bedanken. Het was iedere week een enorme klus, 

maar dankzij jullie inzet hebben alle kinderen enorm genoten 

van al het fruit! 

Groepen 3 en 4 naar de manege 

In de afgelopen periode zijn de groepen 

3 en 4 naar de manege geweest. Het 

was een ware belevenis voor de kin-

deren om de paarden te verzorgen en 

een ritje te mogen maken. Verder heb-

ben de kinderen op school een wol 

workshop gehad van een echte wolkun-

stenaar. De kinderen hebben geleerd 

hoe je wol moet vilten en hebben 

prachtige kunstwerkjes gemaakt. 

Groepen 5 en 6 naar de boerderij 

De groepen 5 en 6 zijn onlangs te gast geweest op een boer-

derij. De kinderen hebben daar de koeien mogen melken en 

kregen zelfs een vers gemaakt ijsje. De excursie vond plaats 

op de boerderij van Suzie, één van onze leerlingen uit groep 

8. Suzie heeft de kinderen zelf de rondleiding gegeven en 

heeft zo heel veel kennis overgedragen aan alle kinderen. Een 

prachtig voorbeeld van:  “Talent en kennis ontwikkelen wij 

samen!” 

Groepen 7 en 8 doen 3 excursies op 1 dag 

Op woensdag 29 maart en 5 april zijn de groepen 7 en 8 op 

excursie gegaan. Ze hebben op 1 dag maar liefst 3 verschillen-

de bedrijven en organisaties bezocht. Ze hebben een bezoek 

gebracht aan een kersenboer, een kweker van planten en 

bloemen en ze zijn bij een zorgboerderij langs geweest. 

Een dag met veel indrukken, waar de kinderen veel van heb-

ben geleerd. 

De kleuters werken met tabellen 

De kleuters hebben in de afgelopen 

maand, aan de hand van tabellen, 

verschillende begrippen geleerd.  Zo 

hebben ze in een tabel aangegeven 

welke fruitsoorten er mee naar 

school zijn gebracht en hoeveel eie-

ren er door de kip gelegd zijn. Zo 

hebben we de kinderen o.a. de be-

grippen meer, minder, meest en 

evenveel aangeleerd 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Voorleeskampioen Anouk 
 
Onlangs heeft onze voorleeskampioen Anouk al de 

voorleeswedstrijd van Almere gewonnen. Op 4 april 

mocht zij in de Kubus in Lelystad het opnemen tegen 

de andere Flevolandse kampioenen. Anouk heeft het 

fantastisch gedaan en is , mede door de aanmoedigin-

gen van al haar klasgenootjes, op een prachtige twee-

de plaats geëindigd. We zijn enorm trots op de presta-

tie, die Anouk heeft geleverd en hopen dat we dit 

schooljaar nog vaak van haar voorleestalent mogen 

genieten. 

Brede school activiteiten 
 
Vliegerfestival groot succes 

Op zaterdag 25 maart was de eerste editie van het Vliegerfesti-

val. Een evenement waar wij als brede school samen met onze 

partners bij betrokken zijn geweest. In totaal hebben zo’n 45 

kinderen samen met ruim 30 ouders een prachtige vlieger ge-

maakt bij Doenersdreef. Daarna was het op ons schoolplein 

één groot vliegerfeest bij het oplaten van de vele kleurige vlie-

gers! 

 

Eilanden Sportdag goed bezocht 

Op zaterdag 8 april werd er flink gesport op het grasveld bij 

onze school. De jaarlijkse sportdag van de Eilandenbuurt is ook 

dit jaar weer goed bezocht. Het was mooi om te zien hoe kin-

deren en ouders uit de buurt elkaar konden ontmoeten en zich 

op gezellige en sportieve wijze hebben vermaakt. Deze sport-

dag is georganiseerd met medewerking van o.a. Slimfysio, de 

Schoor en Small Steps en vele andere partners en vrijwilligers 

uit de wijk. 

“Ik heb een potje met vet” 
 
Nog even en dan gaan we weer met heel veel kinderen wan-

delen. Van 16 t/m 19 mei zal de jaarlijkse avond vierdaagse 

worden gelopen. Ook dit jaar zijn er een aantal betrokken 

ouders, die deze vierdaagse voorbereiden. Het worden weer 

hele gezellige en actieve avonden. Inmiddels zijn er al veel 

aanmeldingen en u kunt zich t/m woensdag 12 april inschrij-

ven in het Eilandhuis. Alle kinderen dienen wel onder begelei-

ding van een ouder mee te lopen en de kosten bedragen 

€5,00. We gaan er weer 4 fantastische avonden van maken! 

Jeugdsportfonds 
 
Vanuit het ministerie wordt veel aandacht besteed aan het 

belang van sporten voor kinderen. Niet alle gezinnen zijn ech-

ter in staat om de contributie voor een sportclub of cultuur-

vereniging te betalen. Hiervoor is het Jeugdsportfonds opge-

richt. Vanaf nu kan ook het zwemles (alleen voor zwemdiplo-

ma A)van kinderen hieruit bekostigd worden. 

Mocht u een aanvraag willen indienen voor het jeugd-
sportfonds dan kunt u contact opnemen met Yvonne van de 
administratie. ( info@archipel.asg-almere.nl ) 
Voor verdere informatie verwijzen we u naar 
www.jeugdsportfonds.nl  
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