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Vrije dagen en bijzonderheden: 

15 maart Alle leerlingen vrij -   
 Landelijke onderwijs stakingsdag 
      

18 maart Leerlingen om 12:00 vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

19 maart  Opening Brede schoolproject   

                                                         thema voedsel 

19 maart  Medezeggenschapsraadoverleg  

                        Vervalt 

20 maart  Stembureau  Verkiezingen  
                                 Provinciale Staten & Waterschappen 
 in  onze hal van het rode gebouw  

22 maart  Talentenshow 13:30 uur 

    1/2E, 3B, 3C, 6C, 8C 

23 maart  Opschoondag in de wijk & 

    Vliegerfeest 

1 april Leerlingen om 12:00 vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

5 april Talentenshow 13:30 uur 

    1/2C, 3A, 6A, 8A, 7D 

8 april  Ouderraadoverleg 

9 april Medezeggenschapsraadoverleg 

12 april Talentenshow 13:30 uur 

    1/2F, 5A, 6D, 2/3B 

16 april  Afsluiting Brede schoolproject 

                                                         van 17:00 tot 19:00 

18 april Alle leerlingen vrij - Studiedag                                

19 april Alle leerlingen vrij - Goede Vrijdag 
22 april t/m 
               3 mei Meivakantie 

27 april  Koningsdag 

Voor onze kinderen 
 
Je hoeft de televisie maar aan te zetten of naar het 
nieuws te luisteren of er wordt gesproken over het on-
derwijs. Iedereen is zich ervan bewust dat onderwijs 
enorm belangrijk is voor onze kinderen. En Nederland 
wil hier het liefst in voorop lopen ten opzichte van an-
dere landen in de wereld. 
Echter dit komt niet overeen met de investeringen die 
de afgelopen jaren zijn gedaan in het onderwijs. En 
daarom is het nu tijd voor een inhaalslag. 
Voor het onderwijs is het enorm belangrijk dat de aan-
trekkelijkheid van het willen werken in het onderwijs 
stijgt. En dan aantrekkelijk voor een lange tijd, duurza-
me aantrekkelijkheid.  Salarisverhoging en werkdrukver-
laging kunnen hiertoe bijdragen. Maar ook toekomst-
perspectief kan een goede reden zijn. 
Momenteel vinden er allerlei initiatieven plaats om het 
leerkrachtentekort op korte termijn op te lossen door 
bijvoorbeeld mensen om te scholen. Dit is natuurlijk 
goed, maar slechts voor de korte termijn.  
 
Grote veranderingen vinden er ook in het onderwijs 
plaats. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering of aan 
Passend Onderwijs. Onderwijsmensen en zeker de me-
dewerkers op de @rchipel zijn hier graag mee bezig en 
zien hier volop mogelijkheden. Maar iedereen weet…. 
veranderingen kosten tijd & geld.  
 
Aanstaande vrijdag staken wij voor de onderwijskwali-
teit van ook uw kind. We hopen dat bovenstaande in-
formatie u meer inzicht heeft gegeven in het waarom. 
We hopen dat u achter ons staat. Wat kunt u doen om 
het onderwijs te steunen? U kunt de petitie tekenen op:  

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/  

Ook kunt u  uw stem laten gelden tijdens verkiezingen. 
Stem op een partij die het onderwijs steunt.      
                                        Wim van Slijpe & Claudia Heusen 
                                        Schoolleiding @rchipel 
 
 
 

 

                                        

http://archipel.asg-almere.nl/
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
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Nieuws van de Ouderraad (OR) 
 
Dadelijk is de Ouderraad weer volop aan  de slag.  
Nog even en dan begint namelijk ons brede school pro-
ject waarin onze Ouderraad deelneemt. Geheel door de 
Ouderraad georganiseerd is onze fantastische avond-
vierdaagse. Het is echt een beleving voor u en uw kind 
om hieraan deel te nemen. En als laatste organiseren ze 
ook het Schoolfeest voor onze groep 8 leerlingen.  Ge-
lukkig duurt dit nog wel even. Want we kunnen onze 
groep 8 leerlingen  nog niet missen. 

 

 

Naschoolse activiteiten 
 
Naschoolse activiteiten niet alleen op de @rchipel 
maar ook op andere plaatsen in de Eilandenbuurt en 
de Stripheldenbuurt. Voor het gehele aanbod: Check 
de website van de school of van de Schoor, Welzijn in 
Almere :  www.deschoor.nl. 
Het aanbod varieert van sport, spel, dans tot 
beeldende kunst. Voor informatie of om uw kind op te 
geven kunt  u Gwen van het kinderopbouwwerk  
mailen: gclaasz@deschoor.nl 
 
 
Evenement “Als ik later groot ben”      
                    save the date 
Op woensdagmiddag 3 april van 14:00-16:00 uur wordt 
er door de leerlingenraad een gezellig evenement 
georganiseerd door en voor de kinderen.   
De kinderen kunnen deze middag sport, spel, schmin-
ken, knutselen en diverse andere activiteiten doen. 
Deze middag is speciaal georganiseerd zodat de 
kinderen kunnen kennismaken met de Rode Brieven-
bus. Wij werken  samen met Slymfysio, Smallsteps, de 
buurtsportcoach en de school en met De Rode Brieven-
bus.  
Wat is de Rode Brievenbus: Kinderen kunnen een kaar-
tje beschrijven met daarop wat ze graag willen doen 
als ze groot zijn of dat zij speciale wensen hebben, die 
om wat voor reden dan ook niet zo snel tot stand kun-
nen komen. Dit kaartje gaat in de brievenbus en wie 
weet wordt de wens vervuld  of kunnen wij kinderen/
ouders informeren hoe de wens vervuld kan worden. 
We hopen ook uw kind te begroeten.  

Schoonmaak 
 
Op zaterdag 23 maart gaan we de buurt weer schoon-
maken in het kader van de Nationale Opschoondag. 
Kom je ook mee helpen om onze buurt afvalvrij te ma-
ken? Voor elke ingeleverde zak ontvang je een plantje 
en kinderen krijgen een diploma. Zo wordt de buurt 
naast schoner ook nog eens groener! 
Je kan tussen 11:00 en 13:00 uur komen helpen. Het 
start- en inleverpunt is op het schoolplein van de 
@rchipel. Hier kan je ook opruimspullen zoals grijpers, 
handschoenen en vuilniszakken lenen/halen. 
Samen maken we de Eilandenbuurt schoon!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vliegerfeest op zaterdag 23 maart 
 
De bloemetjes ontluiken, de bomen krijgen knoppen, 
de vogels fluiten…. Tijd om de lente te vieren! Wist u 
dat bijna alle culturen de start van de lente vieren?  
Op het veld voor de @rchipel  willen wij ter ere van de 
lente vliegers oplaten.  
Om 13:00 is het verzamelen bij de @rchipel. Daar kan 
je tussen 13:00—14:30 uur jouwe eigen vlieger opleu-
ken of eentje maken als je geen vlieger hebt. Daarna 
laten we ze met z’n allen rond 14:30 uur op. We heb-
ben drinken en iets lekkers.   

Aanpak van overgewicht? 
Wilt u samen met uw kind op een leuke en verant-
woorde manier aan zijn of haar gewicht werken? Dit is 
mogelijk  met de aanpak Cool2Bfit van Slimfysio. 
Lees gerust de informatie in de bijgaande flyers na als 
u interesse heeft. 
 

http://archipel.asg-almere.nl/
http://www.deschoor.nl
mailto:gclaasz@deschoor.nl
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Optreden van de Vuilnismannen 
 
De foto zegt eigenlijk al genoeg………….. 

Met veel plezier hebben de leerlingen van de  
gr 1 t/m 4 genoten van het spektakel. 

 Opnames Kids top 20 
 
En onze groepen 8 hebben opnames van de 
Kids top 20 mogen meemaken!  Een swingende 
belevenis. 

Zo zorgen we ervoor dat we niet alleen hard met 
elkaar leren, maar ook enorm veel plezier met elkaar 
maken. 
Voor alle groepen verzorgen we leuke & leerzame 
uitjes . Zo hebben de groepen 7 momenteel een 
gastdocent voor hun fietsexamen en  zijn de groepen 
5/6 pas naar het Vincent van Gogh museum in Am-
sterdam geweest.  
 
 

Kleedjesmarkt georganiseerd door  
Smallsteps 
 
Vanuit Smallsteps @rchipel willen we ook dit jaar  

weer een kinderkleedjesmarkt organiseren op  

Koningsdag (zaterdag 27 april) .  

Buiten op het schoolplein is zoals elk jaar weer van 

alles te doen. We zullen dan zelf aanwezig zijn met 

een activiteit. W kunnen die dag echter welk wat hulp 

gebruiken. Wie vindt het leuk om ons te helpen, we 

horen het graag! 

Mailen jullie ons dan: archipel@smallsteps.nl 

Brede School project bijna van 
start 

Dinsdag 19 maart openen we het project met een 
gezamenlijk ontbijt met de gehele school. Wat een 
heerlijkheid. Het thema is namelijk voedsel.  

Behalve dat we voor het goede doel het Voedsel Loket 
Almere voedsel en andere artikelen gaan verzamelen, 
gaan we tijdens het project enorm veel leren over 
voedsel op allerlei verschillende manieren. En uitein-
delijk willen we het project afsluiten met een gezellige 
markt. 

Letterfeest 

De groepen 3 hebben met elkaar een feestje gevierd. 
Alle letters hebben ze geleerd! Knap hoor.  

Met een hapje,  een drankje en veel letterspelletjes 
hebben ze deze letterperiode afgesloten. Op de eerste 
pagina van deze nieuwsbrief staan ook enkele foto’s 
van dit feestje.  

 

 

 

 

http://archipel.asg-almere.nl/
mailto:archipel@smallsteps.nl

