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Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie 

Maandag 20 mei: 2de pinksterdag ; alle leerlingen vrij 

Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen; alle leerlingen vrij 

Vrijdag 5 juli: studiedag; alle leerlingen vrij      

Maandag 8 juli: zomervakantie    

Maandag 19 augustus: 1e schooldag na de zomervakantie         

 

:  

Ingrid Verheggen is voorzitter van het college van bestuur van de Almeerse Scholen Groep. Zij 

heeft voor de ouders/verzorgers van de leerlingen die een openbare school in Almere bezoeken 

een brief geschreven over de bezuinigingen in het onderwijs en de gevolgen daarvan. Verderop 

in deze nieuwsbrief vindt u haar brief met als titel “Effecten van bezuinigingen”. 

  

 

 

 

Op 26 april is groep 8 nog op kamp en zijn de groepen 5, 6 en 7 op schoolreis. Dat is de reden 

dat wij afzien van de Koningsspelen. De ouderraad wil wel graag aandacht besteden aan deze 

feestdag en zal voor de groepen 1 t/m 4 voor een attentie en versnapering zorgen.

 

 

Ook dit jaar organiseren buurtbewoners in samenwerking met de Schoor en UK (Unieke 

Kinderopvang) weer een kleinschalige Koninginnemarkt op het schoolplein van Brede School de 

Archipel voor kinderen, ouders en buurtbewoners.  

Kijk dus voor 30 april alvast op zolder en begin met de voorjaarsopruiming, laat Marktplaats 

even voor wat het is en verzamel al je speelgoed waar je niet meer mee speelt. Haal je 

muziekboekjes weer uit de kast en begin met oefenen op je blokfluit of saxofoon zodat je bij je 

kleedje of op het podium je talenten kunt laten zien.  



Op 30 april ben je van harte welkom om van 10:00 tot 13:00 je kleedje te bezetten. Er zullen 

onder begeleiding van medewerkers van UK leuke kinderactiviteiten zijn, zoals een groot 

springkussen en spelletjes. Mogelijk is er dit jaar zelfs een groot beeldscherm aanwezig, zodat 

de troonwisseling live kan worden gevolgd! 

 

 

 

                                         

 

 

 

Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert de GGD/het OKE punt ook dit voorjaar 

weer een opvoedcursus: “Opvoeden & Zo”.

Voor wie? 

Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd want 

kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan 

steun of advies.  

Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat 

zijn eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? 

Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen? 

 

De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. 

Aan de hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden 

gemakkelijker te maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw 

kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het 

beste kunt corrigeren. 

 

Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de 

enige ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 



 

Inhoud Opvoeden & Zo 

De cursus is als volgt opgebouwd: 

Bijeenkomst 1: Aandacht geven en Prijzen 

Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen 

Bijeenkomst 3: Straffen 

Bijeenkomst 4: Negeren 

Bijeenkomst 5: Apart zetten  

Bijeenkomst 6: Alles op een rij. 

 

Wanneer: 

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en begint vrijdagochtend  17 mei van 9-11 uur, de 

andere data zijn: 24-31 mei en 7-14-21 juni.  

 

Voor meer informatie  over de cursussen en als u zich wilt opgeven,  kunt u bellen met de 

Oké- telefoon nr: 036-5357366  (elke werkdag bereikbaar van 9-16.30 uur) 

 

 

 

"Talent ontwikkelen we samen", daarom doet brede school "de @rchipel" mee aan de hiphop 

en streetdance wedstrijd waarin 4 basisscholen en 4 scholen van het voortgezet onderwijs het 

tegen elkaar opnemen. 



Na een spannende auditie met 49 kandidaten gaat dansleraar Cefas de komende weken met de 

20 geselecteerde kinderen aan de slag om een spetterende act neer te zetten op het 

kampioenschap van zaterdag 29 juni 2013 (locatie volgt).  

 

Cefas werkt voor dansschool “Moves Dance Warehouse Almere” www.moves.nl 

 

 
 

In de week van 22 t/m 27 april zijn het Buitenhoutcollege en de @rchipel druk bezig met de 

leefbaarheid van de wijk. Voor hun maatschappelijke stage heeft klas 2BB1 van BHC een flyer 

ontworpen die door hen in de wijk verspreid wordt. Bovendien gaan ze het recyclingperron 

bezoeken en tijdens Techniek-les ringen maken om de vuilniszakken mee open te houden. Op 

24 april zal ook de @rchipel aansluiten bij het wijkproject: 

groep 1 t/m 4 gaan in en om de school opruimen/schoonmaken 

groep 5 t/m 7 gaan samen met BHC de wijk in met grijpers en vuilniszakken (groep 8 is op kamp) 

Ter afsluiting organiseert BHC een buurtfeest waar alle kinderen van groep 5 t/m 7 welkom zijn. 

 

Op zaterdag 27 april is de grote feestelijke schoonmaakdag voor buurtbewoners. Na vorig jaar 

dit project nog kleinschalig te hebben uitgevoerd, pakt het wijkcomité Eilandenbuurt Buiten-

gewoon SCHOON het dit jaar groots aan. Gaat u 27 april ook mee de wijk in, gewapend met 

grijper en vuilniszak? Plantsoenen, straten, speeltuinen en allerlei groenstroken gaan wij 

ontdoen van zwerfafval. 

Er zijn drie uitgiftepunten van grijpertjes en vuilniszakken: 

speelplein de @rchipel Maldivenweg, 

speeltuin Antillenweg en de  

speeltuin aan de Azorenweg.  

 

De schoonmaakactie vindt plaats tussen 13.00 en 15.30 uur. Voor elke volle ingeleverde zak 

ontvangen de deelnemers een lootje. Bij de @rchipel staat een springkussen voor de kinderen. 

Om 15.30 uur sluiten we de schoonmaakdag bij de OBS de @rchipel af. Dan trekt wethouder 

Scholten de loten voor de prijzen, waaronder de hoofdprijs: een weekend of midweek in een 

luxe vakantieboerderij in Limburg. Maar de mooiste prijs is natuurlijk een schone wijk waar je 

trots op kunt zijn! 

De schoonmaakdag is het initiatief van het wijkcomité van de Eilandenbuurt, de @rchipel, 

Buitenhout College, Gemeente Almere en Stichting de Schoor. 



 

 

 

 

Belangrijke telefoonnr.: 

Kindercentrum de @rchipel, afdeling Kinderdagverblijf: 

Kindercentrum de @rchipel, afdeling Buitenschoolse opvang: 

Peuterspeelzaal de @rchipel: 

Openbare basisschool de @rchipel: 

Kunstencentrum de Kunstlinie 

Bibliotheek de Boekanier 

@penstaartactiviteit en activiteiten coördinator Gwenny Claasz 

Cookson 

 

036 – 524 0720 

036 – 533 7560 

036 – 529 6889 

036 – 521 4791 

036 – 8455000 

036 – 5212538 

06-52420463 

 







DE  SCHOOR EN ASV—ALMERE PRESENTEREN  

Heb je eigen skates en bescherming neem mee! Heb je dat niet?  

Dan kun je ze lenen op de dag zelf! We starten en eindigen bij  

EveNaarHuis en skaten een parcours onder begeleiding van ASV Almere.  

Mee doen? Meld je aan bij Elien Tuijn—de Heij via deheij@deschoor.nl 

EveNaarHuis, Sumatraweg 352, achter GC de Compagnie 



 


