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Vrije dagen en bijzonderheden: 

17 november:  Talentenschow 1/2D, 3B, 6B en 8B 

16 november: Versieravond Sint 

23 november: Leerlingen 12.00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

24 november: Studiedag, leerlingen vrij 

28 november: MR vergadering 

1 december: Talentenshow 1/2C, 3A, 6A en 8A 

5 december:  Sintfeest, leerlingen om 12.30 uur 
 vrij 

7 december: Versieravond Kerst 

13 december: Opa en Oma ochtend 

20 december: Kerstdiner op school 

21 december:  Leerlingen 12.00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

22 december: Studiedag, leerlingen vrij 

25 december  

t/m 5 januari: Kerstvakantie 

Tal van activiteiten 
 
In deze periode van het schooljaar zijn er veel activitei-
ten en bijzonderheden, zoals de Sintviering en het Kerst-
diner op school. Ook is er een studiedag en een voorbe-
reidingsmiddag, dan zijn de leerlingen vrij. Hiernaast ziet 
u de belangrijkste data. Uieraard wordt u door de leer-
krachten ook geïnformeerd via Digiduif en ClassDojo 
over bijzonderheden in en met de klas. 

 

Schoolfruit 
 
 
 
 
 
Vorige week zijn we gestart met het schoolfruitproject. 
Alle leerlingen krijgen 3 dagen per week fruit. Dankzij de 
hulp van ouders wordt dit indien nodig gewassen, 
schoongemaakt en in porties verdeeld over de klassen. 
Dat betekent dat de kinderen op woensdag, donderdag 
en vrijdag tijdens het 10-uurtje fruit krijgen. Ze nemen 
uiteraard wel iets te drinken mee en natuurlijk ook een 
lunch. 
We vinden het belangrijk dat we door het schoolfruit-
project een steentje bij kunnen dragen aan een gezonde 
leefstijl. Door te proeven en met elkaar te eten, ontdek-
ken de kinderen ook meer over waar ons eten vandaan 
komt en over het lichaam. Die vorm van leren door er-
varen werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de 
vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat schoolfruitdagen 
ervoor zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit en 
groente eten.  

EU-Schoolfruit op de Archipel 
De drie vaste groente- en fruitdagen: 

 Woensdag 

 Donderdag 

 Vrijdag 

Kinderboekenweek  

Tijdens de Kinderboekenweek met het thema 

“Gruwelijk eng” zijn er veel leesactiviteiten georgani-

seerd en is er  gruwelijk veel gelezen. 

Als afsluiting heeft de ouderraad (OR) een gruwelijk 
eng Boekenbal georganiseerd. Veel kinderen waren 

verkleed en het was een groot succes. Met dank aan 
de OR! 

Op www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/
Waarom-EU-Schoolfruit-1.htm  staan leuke tips voor 
een 10-uurtje of een gezonde traktatie. 

http://archipel.asg-almere.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit-1.htm
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit-1.htm
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Ziektevervanging 
 
Helaas komt het soms voor dat een leerkracht voor een 
korte of iets langere periode ziek is. We proberen dat 
altijd zo goed mogelijk op te vangen, zodat de lessen 
door kunnen gaan en de kinderen er geen hinder van 
ondervinden. We kunnen gebruik maken van een ver-
vangingspool van ASG. Op dit moment zijn er echter niet 
voldoende leerkrachten in de pool beschikbaar om op-
vang altijd adequaat op te lossen.  
 
Zoals u weet, hebben de leerkrachten vorige maand ge-
staakt met als inzet betere beloning en vermindering 
van werkdruk, om zo ook uitval te voorkomen.  
 
Als we geen vervanging kunnen krijgen, kijken we naar 
een interne oplossing, zoals het verdelen van de leer-
lingen over andere groepen. Het is nog niet voorgeko-
men dat we een groep naar huis hebben moeten sturen, 
maar we sluiten niet uit dat het een keer kan voorko-
men. We vragen om uw begrip en verzekeren u dat we 
er alles aan zullen doen om dat te voorkomen. 
 
Uiteraard worden de ouders/verzorgers van de be-
treffende klassen via Digiduif of Classdojo over opvang 
geïnformeerd.  

KidsCup toernooi Droomspeelbus 
 
In de herfstvakantie organiseerde de Droomspeelbus 
(onderdeel van welzijnswerk De Schoor) het KidsCup 
voetbaltoernooi onder leiding van coach juf Gwenny.  
De kinderen hebben heel sportief gespeeld, waren elke 
wedstrijd weer gemotiveerd en hebben goed samen 
gewerkt. 

Biologie in de plusklas 
 

Leerlingen die in de plusklas geplaatst worden krijgen 

uitdagende projecten. De bovenbouw plusklas heeft 

zich verdiept in het menselijk lichaam. Hieronder 2 ver-

slagjes van de leerlingen zelf. 

Rubberen botjes 

Tot nu toe ging de plusklas over Biologie “de leer van 

het leven”. We zijn begonnen met de botten. We moes-

ten een geraamte in elkaar zetten met splitpennen en 

de botten op de juiste manier samenvoegen. Ook heb-

ben we met azijn de kalk uit een kippenbotje doen ver-

dwijnen waardoor het slap werd. Vervolgens gingen we 

verder met de orga-

nen. Er kwam een 

biologielerares op 

bezoek en zij liet ons 

een lamshart zien. 

Deze hebben we ook 

nog doorgesneden, 

waardoor je de hart 

kamers goed kon zien. 

Het volgende thema 

gaat over Geschiede-

nis. Ik heb er veel zin 

in.  

Gijs, groep 8 

 

Een hart is heel cool 

Op de archipel hebben de plusgroep kinderen veel ge-

leerd over menselijk lichaam. Als eerste hebben we uit-

leg gekregen over het onderwerp en aan het einde van 

het project kwam er een echte biologielerares. Bij haar 

hebben we een lamshart gezien. Het was heel erg cool 

en ze wil nog een keer  komen. Ik heb ook botjes in 

schoonmaakazijn gedaan en ik heb gezien hoe ze een 

hart open snijden.  

Esmee, groep 5.  

http://archipel.asg-almere.nl/
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Kerst 
 
Het duurt nog even, maar eind december vieren we sa-

men Kerst met een Kerstdiner op school. Op 11 decem-

ber ontvangt u een speciale nieuwsbrief met alle infor-

matie. Voor ouders is het mogelijk om tijdens het kerst-

diner voor de kinderen op school ook te genieten van 

een kerstdiner verzorgd door Doenersdreef. 

Natuurlijk is het gezellig als de school in Kerstsfeer is. 

Daarom organiseren we op donderdagavond 7 decem-

ber een versieravond. Komt u ook helpen? Vanaf 30 no-

vember kunt u zich opgeven via een link. 

Nieuwe medewerkers 
 
Op 1 oktober is Els Zoete gestart als regisseur brede 

school. Els werkt op maandag-, dinsdag en vrijdagmid-

dag. 

 

Op 1 november is Moenia Kissami gestart als intern be-

geleidster van de groepen 6, 7 en 8.  Daarmee is het 

team van intern begeleidsters weer compleet. Ze is 

werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en op vrij-

dagochtend.  Loop gerust eens binnen om kennis te ma-

ken! 

Op 15 november start leerkracht Linda Griffioen in 

groep 5. Zij werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Buurtrestaurant 
 
Met veel plezier nodigt 

Doenersdreef  buurtbewo-

ners  uit voor de ‘eat and meet’ op donderdag 16 no-

vember 2017 in het buurtrestaurant aan de Nieuw  

Caledoniestraat 47 voor een gezellig praatje en/of een 

hapje!  Inloop vanaf 17.00 uur – 17.30 uur. 

Leer uw buurt kennen. Breng een lekker gerecht mee, 

nodig een andere buurtbewoner uit die het ook leuk 

vindt om deel te nemen.  Mocht u niet mee willen eten, 

dan bent u ook welkom om kennis te maken, voor een 

praatje of om vragen te stellen.  

Sinterklaaspakhuis 
 
Het wijkteam organiseert in samenwerking met Sinter-
klaas weer een Sinterklaaspakhuis. In het Sinterklaas-
pakhuis liggen alle pakjes die Sint rond 5 december uit-
deelt. Samen met de kinderen kunt u Sint en zijn Pieten 
helpen met het vullen van het pakhuis, door speelgoed 
in te leveren.  Dat kan in het wijkteam-gebouw op de 
Regenboogweg 45 op : 
-woensdag 22 november tussen 14 en 17 uur 
-donderdag 23 november tussen 17 en 20 uur.  
Er zijn dan ook leuke activiteiten. 
Met het bonnetje dat u krijgt bij het inleveren, kunt u, 
zonder kinderen weer een cadeautje ophalen op: 
-woensdag 29 november tussen 9 en 12 uur 
-donderdag 30 november tussen 16 en 20 uur. 
 
 
Meer informatie vindt u in de flyer in de bijlage. 

Versieravonden 
 
Helpt u ons weer mee om de school in Sintsfeer en 
daarna in Kerstsfeer te brengen? 

 
16 november: Versieravond Sint  

7 december: Versieravond Kerst 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Wellicht vergeten te betalen? 

Het kan zijn dat u nu ineens schrikt en denkt …………….. 

inderdaad ik moet nog zorgen dat ik de tussenschoolse 

opvang gelden en/of de ouderbijdrage overmaak. Heel 

graag ontvangen wij deze gelden. Zeker omdat ook 

voor ons de maand december een dure maand is.  

Vooral in deze maand ziet u terug wat onze Ouderraad 

met uw bijdrage doet. Deze groep ouders zorgen voor 

de extra’s voor de leerlingen in school. Dadelijk heb-

ben we weer een sprookjesachtige Sinterklaas schatka-

mer waaruit leerlingen een cadeau mogen kiezen. Wij 

horen van oud-leerlingen terug, dat de herinnering 

hieraan hen dierbaar is. Ook het schoencadeau en het 

lekkers wordt door de Ouderraad verzorgd. Voor de 

kerst zorgt uw bijdrage voor extra’s,  

zoals een groepscadeau voor de  

klassen en kunnen we de school in  

kerstsferen omtoveren.  

Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij de betaling, om-

dat u bijvoorbeeld het formulier bent kwijtgeraakt. 

Kom dan gerust naar de directie of administratie. Wij 

helpen u het in orde te maken. Het is ook altijd moge-

lijk de gelden contant te betalen. Kunt u de gelden mo-

menteel echt niet missen, dan horen we dit graag. We 

kunnen met u hierover dan afspraken maken. 

Leerstof op school en thuis 
 
U kunt uw kind thuis ondersteunen door leerstof op 
een speelse wijze te herhalen. Deze ondersteuning  
kan een waardevolle aanvulling betekenen voor het 
verder ontwikkelen van de talenten van uw kind. 
 

Via onderstaande link vindt u meer informatie. We 
hopen dat u met plezier en vertrouwen aan de slag 
kunt met uw kind. Liever 10 minuten per dag op een 
speelse manier oefenen, dan een uur verplicht aan 
tafel met een leerboek voor hun neus! 
Op de website vindt u onder onze school, bij leerstof 
meer informatie per bouw en vakgebied:  
http://archipel.asg-almere.nl/leerstof 

Droomspeelbus 
 
Elke donderdag verzorgt de Droomspeelbus van De 

Schoor sportieve activiteiten in de sportzaal van 16 tot 

17 uur. Deze activiteit is gratis!  

In de bijlage vindt u alle informatie. 

Naschoolse activiteiten 
 
Alle kinderen uit de buurt kunnen meedoen aan activi-

teiten van de brede school. Op de activiteitenladder 

www.archipel.asg-almere.nl/naschoolse-activiteiten  

zijn alle activiteiten te bekijken. De Droomspeelbus is 

gratis, voor de andere activiteiten vragen we een kleine 

vergoeding. 

De workshops Technisch Lego zijn inmiddels afgesloten. 

Het was een 

groot succes, 

waarbij tijdens 

de afsluiting met 

ouders duidelijk 

werd hoeveel 

kinderen ge-

leerd hadden. 

Niet alleen op 

technisch vlak, maar ook in de samenwerking. Alle kin-

deren kregen daarom ook een welverdiende certificaat 

van deelname uitgereikt. Meer informatie op 

www.youngeng.nl.  

Op donderdag geeft Moves dansworkshops 
(Warehouse, hiphop en andere stoere dansvormen). 
Voor de middenbouw van 15.30 tot 16.30 uur in de 
Spiegelzaal. Kosten zijn 2 euro per les. Op 16 december 
is er een optreden voor ouders. 

 
Voor meer informatie over het aanbod 
kinderactiviteiten in Almere Buiten Mid-
den Oost bezoek ook de facebookpagina 
@KinderactiviteitenAlmereBuiten of kijk 
op www.deschoor.nl. 

http://archipel.asg-almere.nl/
http://archipel.asg-almere.nl/leerstof
http://www.archipel.asg-almere.nl/naschoolse-activiteiten
http://www.youngeng.nl
http://www.deschoor.nl
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Communicatie 
 
Dit schooljaar heeft onze school er een nieuw commu-

nicatiemiddel bij: ClassDojo.  Vorig schooljaar werd er 

al mee geëxperimenteerd en waren ouders en leer-

krachten over het gebruik enthousiast. 

Het team heeft hierover aan het begin van het school-

jaar gebruiksafspraken gemaakt, zodat we in door-

gaande lijn ClassDojo gaan inzetten. 

Hoe wordt het nu ingezet? Het communicatiemiddel 

DigiDuif blijven we gewoon gebruiken. De directie en 

de unit-coördinator sturen informatie naar ouders al-

tijd via DigiDuif.  Informatie vanuit de klas  gaat vooral 

via ClassDojo. Het is mogelijk dat u een bericht terug-

zendt. Verwacht echter niet direct antwoord. 

Met ClassDojo kan de leerkracht een foto met (alle) 

ouders uit de klas delen. Prachtig om direct te laten 

zien waar de klas mee bezig is. Belangrijk is dat we hier 

respectvol mee omgaan. Mocht u niet willen dat uw 

kind op de foto komt, meld dit dan aan de leerkracht. 

U bent als ouder niet verplicht mee te doen met 

Classdojo. U mist hierdoor dan wel informele groepsin-

formatie.      

Typecursus 

In februari starten wij op school weer met een typecur-
sus. Typetaken op school nemen toe en zijn in het dage-
lijkse leven niet meer weg te denken. Goed en efficiënt 
gebruik van een computer is daarom steeds belangrij-
ker. Blind typen hoort hier zeker bij: 

 Blind typen heeft grote voordelen; 

 snel en foutloos typen levert tijdwinst op; 

 de aandacht is bij de lesstof in plaats van het 
toetsenbord, wat de kwaliteit ten goede komt; 

 gemak en een goede voorbereiding op de middel-
bare school. 

Ook voor kinderen met dyslexie 
heeft leren typen grote voorde-
len. Dyslectische kinderen die vlot 
kunnen blind typen, kunnen het 
tempo in de klas beter volgen.  

Werkwijze: 

 Kinderen leren typen in een groepje na schooltijd, 
onder begeleiding van een professionele docent 
en in een speelse, kindvriendelijke leeromgeving; 

 12 klassikale lessen inclusief examen; 

 minimaal 5 keer per week thuis een half uurtje 
online oefenen; 

 inclusief diploma of deelnemerscertificaat; 

 diploma-garantie (voorwaarden 
op www.lerentypenalmere.nl). 

De prijs voor deze cursus is 140 euro. Echter bij vroeg 
aanmelden is er een mooie korting.  
Bij aanmelden en betaling voor 15 november ontvang je 
25 euro korting. De cursus kost dan 115 euro.  
Bij inschrijving en betaling voor 1 december geven wij 
12 euro korting. De cursus kost dan 128 euro. 

De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag van 
13:30 – 14:15 uur op De Archipel (computerlokaal zwar-
te gebouw). We starten in februari. (In de schoolvakan-
ties zijn er geen lessen.)  

Meer informatie  of aanmelden via 
www.lerentypenalmere.nl, telefoonnummer: 06-
23490683,  email: lerentypen@decomputerdienst.nl 

Winnaars Voorleeswedstrijd 

In de Kinderboekenweek is er een voorleeswedstrijd 

georganiseerd. Bij de kleintjes was er een tekenwed-

strijd. Een vakkundige jury (bestaande uit bovenbouw 

leerlingen en teamleden) heeft de winnaars bekend 

gemaakt. Wat een talent! We zijn er trots op dat Mikail 

Sarma uit groep 8B ons zal vertegenwoordigen tijdens 

de voorrondes van de Nationale Voorleesdagen! 

Babynieuws 

Juf Marcelle Verlaan van groep 3 is op 

2 november bevallen van dochter  

Imke Fenna. Van harte gefeliciteerd! 

http://archipel.asg-almere.nl/
http://www.lerentypenalmere.nl/
http://www.lerentypenalmere.nl/
mailto:lerentypen@decomputerdienst.nl

