
11e jaargang, nummer 14 

 

                                                   
 

Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie 
Maandag 20 mei: Tweede 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         
 

Het continu rooster gaat door. We zijn blij dat we ook komend schooljaar tegemoet kunnen 
komen aan deze wens van het grootste deel van de ouders bij ons op school.  
De prijs hoeft niet omhoog. Het bedrag blijft 115,00 euro per leerling. Zo behoren we nog 
steeds tot  1 van de goedkoopste scholen die tussenschoolse opvang aanbiedt.  
De samenwerking met de medewerkers van UK is top. Daarom kunnen we u garanderen dat de 
opvang van uw kind(eren) tijdens de pauze van steeds betere kwaliteit wordt. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie. Nu willen we alvast alle ouders bedanken die in het 
afgelopen jaar aan een soepel verloop hebben meegewerkt. Voor komend jaar rekenen we weer 
op u. 

 
Na het succes van vorig jaar organiseert de ouderraad van basisschool de @rchipel voor de 
tweede  keer de @rchipel Avondvierdaagse! Vier avonden lang 5km wandelen, liedjes zingen en 
plezier maken. 
Met onderstaande link kunnen alle kinderen van de @rchipel zich aanmelden. 
De Avondvierdaagse vindt plaats van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni.  
We starten elke avond om 18.00 uur vanaf het schoolplein en zijn rond 19.30 uur weer bij 
school.  
De kosten zijn € 5,- en deze kunnen betaald worden in het Eilandhuis (ontmoetingsruimte naast 
de hoofdingang) in de week van maandag 13 t/m vrijdag 17 mei:  
-       ’s morgens tussen 8.30 en 9.00 uur en 
-       ‘s middags tussen 14.30 en 15.00 uur 
  



Mocht u mee willen helpen (of u kent iemand die wilt helpen) bij het oversteken/vooruit 
fietsen/verkeer regelen, dan kunt u zich opgeven via janneke.ouderraad@archipel.asg-almere.nl 
Hierbij nog enkele tips bij het invullen van de digitale aanmelding, zodat iedereen zijn/haar 
medaille krijgt: 
-       Vul voor elk kind een eigen formulier in. 
-       Als u ook een medaille na afloop wilt vul dan ook een formulier in. Loopt u mee als    
     begeleider dan staat er ook voor u wat te drinken bij de rustpunten. 
-       Jongere broertjes/zusjes mogen na aanmelding ook meelopen.  
-       De routes zijn begaanbaar voor buggy’s voor de broertjes/zusjes. 
 Aanmelden kan tot 30 april! Klik op deze link om naar het aanmeldingsformulier te gaan: 
http://sdrv.ms/14gAkTn 
 

 

 

 

 

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! 
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Wordt jouw straatvoetbalteam Nederlands Kampioen van 2013? Doe dan mee aan de  
Straatvoetbalkampioenschappen. Op 5 mei organiseert Talent in Opleiding de Nationale 
Straatvoetbaldag op de Clarence Seedorf Playground in Stedenwijk. Deelname is gratis!  
Iedereen vanaf 6 jaar kan zich aanmelden met een team van minimaal 5 personen. Er wordt 
gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën; 6 t/m 9 jaar mix, 10 t/m 12 jaar, 13 t/m 15 jaar en 
16+. Geef jouw team op via 5mei@talentinopleiding.nl De tijd is afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. Heb je vragen? Mail Brenda op:  b.zonneveld@talentinopleiding.nl 
 

De Cupe Cakes zijn er al! Nu nog er iets moois van maken….. 
Dag:   ma. 27 mei 
Leeftijd:   5-7 jaar 
Tijd:   15-15-16.45 uur 
Kosten:   € 2.00  
 

Tijdens deze instuif worden diverse sporten georganiseerd. Van balspelen tot 
atletiekonderdelen. Samen met de kinderen wordt bepaald wat er evt. wordt gedaan. 
Leeftijd:  4-8 jaar op woensdag // 14.00-15.00 uur 
Leeftijd:  9-12 jaar op dinsdag// 15.15-16.45 uur 
Kosten:   € 1.00 per keer 
 

De kinderen hebben op school al kennis gemaakt met squash. Nu kunnen ze nog 2x proeven!  
Wanneer:                di. 28 mei & di. 4 juni 
Leeftijd:               8-12  jaar 
Tijd:                15.15-16.15 uur 
Kosten:                € 2.00 voor 2 lessen! 
 

De eerste keer worden er sieraden gemaakt. Daarna gaan jullie samen met de docente kijken 
wat jullie leuk vinden om te maken. Maak je eigen dagboek, of  je eigen spiegel etc. 
Start:   het is al begonnen maar instromen kan! 
Leeftijd:  8-12  jaar 
Tijd;   15.15-16.45 uur 
Kosten:    € 5.00 voor 4 lessen 

 

Kinderen leren hier vooral hun motorische vaardigheden te ontwikkelen en hun sociale 
competenties worden geprikkeld. 
Start:   na de meivakantie! Start op de maandag! 
Leeftijd:  2.5-4 jaar 
Tijd:   10.00-10.45 uur 
Kosten:   € 12.00 voor 8 lessen 
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Kids difference team is: bezig met de organisatie van de “Buitenspeeldag” op woensdag 12 juni! 
 

“Dreamteam@rchipel Kids” zaalvoetbalteam gaat vrijdag 3 mei meedoen aan een 
voetbaltoernooi in Waterwijk, georganiseerd door de Droomspeelbus van de Schoor. 
 

Inschrijven en informatie: 
Inschrijven:  Altijd van te voren! Een activiteit kan al vol zijn of heeft een speciale  
   toelichting nodig. 
Informatie:  Bel naar Gwen: 06-52420463 of mail naar: claasz@deschoor.nl 
Programma aanbod: Het hele aanbod vindt u op de op de website van de Schoor:                           
                                           www.deschoor.nl  
 

 
29 april Koningsdag  
Vandaag gaan we Koningsdag vieren met veel Hollandse spelletjes en sportactiviteiten. Het 
wordt een oranje dag, dus neem je oranje shirt of je rood wit blauwe gadget mee.  
30 april Gesloten ivm Koninginnedag.  
Koninginnemarkt op het schoolplein van 10.00 – 13.00 uur!  
1 mei Relax-dag  
Vandaag is een relaxdag. We gaan zelf diverse hapjes in miniformaat maken voor de lunch. 
Gedurende de dag kan er volop geknutseld worden. Laat je fantasie de vrije loop en leef je uit in 
ons atelier.  
2 mei Sport en Spel  
‘s Morgens gaan we per groep spelletjes spelen in de gymzaal. Denk aan: trefbal, voetbal, 
hockey. Maar ook vertrouwensspelletjes om elkaar beter te leren kennen, nu we een nieuwe 
groepssamenstelling hebben.  
Tijdens de lunch gaan we lekkere tosti’s eten met kaas, ham/salami en ananas! Later op de dag 
gaan we mooie dingen voor de lente knutselen. Denk aan: Bloemen, vlinders, bomen, dieren, 
etc.  
3 mei Boerderij de Stek  
Vandaag gaan we met de kinderen naar boerderij de Stek. Lekker met de dieren knuffelen en/of 
aaien. Misschien mogen we ze ook wel voeren! 

 

 
 

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 
 



 

 


