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Woensdag 29 mei: laatste dag inleveren TSO overeenkomst voor schooljaar 2013-2014 
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       
 

   

We willen alle ouders  bedanken die er aan gedacht hebben de overeenkomst voor de 

tussenschoolse opvang 2013 -2014 op tijd in te leveren. 

Bent u er nog niet aan toegekomen? Wilt u dit dan doen voor volgende week woensdag? Wij 

kunnen dan van start gaan met de voorbereidingen voor volgend schooljaar om ook volgend 

schooljaar de opvang van uw kind zo goed mogelijk te regelen. 

Hebt u de overeenkomst niet ontvangen? Wilt u dan contact opnemen met de administratie 
(036-521 4791)? Wij zorgen dan zo spoedig mogelijk voor een nieuwe overeenkomst. Natuurlijk 
kunt u hier ook met al uw overige vragen terecht. 

Binnenkort starten wij met een nieuw informatiesysteem naar de ouders, genaamd digiDUIF.  

Via dit systeem gaan wij u als ouders en verzorgers op de hoogte houden van alle belangrijke 

informatie. Dit kan zijn informatie van de directie, maar vooral van de leerkracht naar de ouders 

en andersom. Om gebruik te maken van dit systeem heeft u een brief met een activeringscode 

ontvangen. Daarmee kunt u inloggen op digiDUIF.  Deze code is uniek en hoort bij uw kind. De 

teamleden krijgen ook een eigen inlogcode. De mogelijkheden van digiDUIF zijn: 

 Kalenderfunctie: hierop worden alle belangrijke data van de school vermeld.   

 Via digiDUIF ontvangen ouders berichten van de leerkracht. 

 Ouders kunnen via digiDUIF inschrijven op activiteiten van de school   

 Ouders kunnen berichten sturen naar de leerkracht van hun kind 

  



 

                                         
 

Cup Cakes  versieren. De Cup Cakes zijn er al! Nu nog iets moois ervan maken….. 
Dag:   ma. 27 mei 
Leeftijd:   5-7 jaar 
Tijd:   15.15-16.45 uur 
Kosten:   € 2,-  
 
Sportinstuif: Tijdens deze instuif worden diverse sporten georganiseerd. Van balspelen tot 
atletiekonderdelen. Samen met de kinderen wordt bepaald wat er wordt geprogrammeerd. 
Leeftijd:  4-8 jaar op de woensdagen // 14.00-15.00 uur 
Kosten:   € 1,- per keer 
 

Squash Almere komt langs! De kinderen hebben op  school al kennis gemaakt met de sport en 
kunnen nu nog 2x proeven!  
Wanneer             di. 28 mei & di. 4 juni 
Leeftijd:             8-12  jaar 
Tijd:              15.15-16.15 uur 
Kosten:              € 2,- voor 2 lessen! 
 

Volleybal: Leer het spel en maak kennis met de volleybal-vereniging van Almere 
Start:   do. 30 mei & 6 juni 
Leeftijd:  8+ 
Tijd:   15.15-16.30uur 
Kosten:   per keer € 1,- 
 

Engelse les 
Start:   Eerste reeks is begonnen  
Leeftijd:  8-12 jaar 
Tijd:   15.30-17.00 uur 
Kosten:   per les € 3,-  
Er kan een tweede klas opgezet worden als er genoeg aanmeldingen zijn. We starten met 8 
kinderen. Graag mailen naar claasz@deschoor.nl voor inschrijvingen. 

 
 

Kids Difference team is bezig met de organisatie van de “Buitenspeeldag” op woensdag 12 juni! 
Wij zoeken nog vrijwilligers voor het begeleiden van de activiteiten. 
Zumba for Kids op de donderdagmiddag van 15.00-16.00uur, er is nog genoeg plek! 
Naailessen op de dinsdag: wij zoeken nog goede naaimachines voor de kinderen! 
 
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 gehele aanbod kunt u vinden op de website van de school en op de 
   website van de Schoor: www.deschoor.nl  

Wat hebben we weer twee mooie vakantieweken gehad en wat hielp het weer goed mee! 
De eerste week was het weer iets minder, maar daar hebben wij niets van gemerkt. 
Heerlijk binnen spelletjes gedaan naar aanleiding van de kroning van Willem-Alexander, samen 
koken en lekker rennen en vliegen in de sporthal. 
Vrijdag zouden we naar de kinderboerderij maar vanwege het weer zat dat er niet in.. Of toch.. 
Ineens ging vrijdag het zonnetje schijnen en die is de rest van de vakantie niet meer weg 
geweest! We zijn dus gezellig met elkaar naar de stek gegaan en hebben kunnen knuffelen met 
de dieren en we hebben de dieren gevoerd. 
De tweede week van de vakantie hebben wij veel buiten gespeeld en met als klap op de vuurpijl 
zijn wij vrijdag samen met UK Zonnebloem en UK Orion naar het Amstelpark gegaan. 
Er kwam een hele grote bus die ons allemaal heeft meegenomen. Eenmaal in het bos zijn we 
van de kabelbaan gegaan, hebben wij gegleden van de grote glijbaan en hebben we gezellig met 
elkaar gepicknickt. Aan het einde van de dag hebben wij nog lekker een ijsje gegeten en zijn wij 
moe maar voldaan naar huis gereden. 
 
Wil jij ook een leuke vakantie? Ook als je niet bij de bso zit kun je in de vakantie bij ons komen 
spelen. Vraag naar de voorwaarden bij de bso of aan de locatiemanager, Ilona Broné.  
 

Zaalvoetbalteam BS de Archipel wint Droomspeelbus kidscuptoernooi van vrijdag 3 mei!!! 
De kinderen zaten in een pool van 20 teams en waren ronduit de beste! 
Coach Giano Delaney zei: “ Het toernooi was goed georganiseerd en de jongens speelden  
sportief en technisch”....we waren super trots op ons team. 
 

  
 

 



 

 

 

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 
 


