Dag van de leerkracht

Vrije dagen en bijzonderheden:

Elk jaar vieren we de ‘dag van de leerkracht’. Op 5 oktober worden alle leerkrachten landelijk in het zonnetje
gezet.
Omdat het deze keer op een zaterdag viel hebben wij
het eind vorige week gevierd. Meer dan ooit is het van
belang om leerkrachten te laten merken hoe blij we zijn
met hun inzet. Een goede leerkracht maakt immers het
verschil voor een kind, een klas, een team, een
school…..
Op de @rchipel zijn we trots op onze leerkrachten. Met
veel motivatie wordt er op onze school gewerkt aan een
prettige sfeer en een goede onderwijskwaliteit. In ons
beroep hebben we elkaar hard nodig. Samenwerken
staat dan ook centraal. Daar worden we samen sterker
van : 1 +1 = 3 in dit geval!
Juist in deze tijden van personeelstekorten realiseren
we ons dat we trots mogen zijn op dit team. Er wordt
hard gewerkt. Maar nog belangrijker: er wordt met het
hart gewerkt.
We weten met elkaar dat het de komende tijd (de komende jaren zelfs) moeilijk zal zijn om voor alle groepen
steeds een leerkracht te hebben. Bij ziekte/afwezigheid
zal het niet altijd lukken om de lessen aan de kinderen
door te laten gaan. Er zal regelmatig kunst en vliegwerk
nodig zijn om leerlingen
op te vangen. Ook op
dit moment is dat al
aan de hand. In z’n algemeenheid zult u daar
op dit moment nog niet
zoveel van merken.
Toch zijn er in de eerste
weken al meerdere keren studenten ingezet
om te zorgen dat de leerlingen toch les kregen. Deze
studenten kunnen we inzetten omdat ze zich in de praktijk hebben bewezen. Het zijn talenten die dankzij een
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goede samenwerking met ervaren leerkrachten prima
functioneren. Het is een voordeel dat we als @rchipel
hebben omdat we nauw samenwerken met de lerarenopleiding van Windesheim in Almere. Al jaren zijn we
een populaire opleidingsschool binnen Almere.
Tot nu toe hebben we in bijna alle gevallen kunnen
voorkomen dat groepen naar huis moesten worden
gestuurd. Een enkele keer hebben we dat moeten
doen. Laten we met elkaar hopen dat we dit schooljaar
met elkaar ‘geluk’ hebben. Dat we allemaal gezond en
wel blijven en er een fijn schooljaar van maken. En laten we er dus vaker dan die ene dag in het jaar blij zijn
met onze leerkrachten!
Wim van Slijpe & Claudia Heusen

Betalingen via Club Collect
Als het goed is heeft Club Collect alle betaalverzoeken
inmiddels gestuurd.
Mocht u nog geen bericht hebben ontvangen, neemt u
dan even contact op met onze administratie, zij kunnen
u verder helpen.
Dat kan per mail: administratie@archipel.asg.nl of
telefonisch: 036-5214791
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Inschrijven van broertjes en zusjes

Afsluiting Kinderboekenweek

Om te voorkomen dat we broertjes of zusjes van
leerlingen die al bij ons op school zitten geen plaats
kunnen bieden, is het enorm belangrijk dat u uw kind zo
snel mogelijk inschrijft.
Als uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar wordt, dan
zien we de inschrijfformulieren graag zo snel mogelijk
tegemoet. U kunt hiervoor terecht bij de administratie.
Gezien het aantal leerlingen dat zich momenteel
inschrijft is er een kans dat we dit schooljaar rond maart
met een wachtlijst moeten starten.

Pilot Peuterlab en activiteiten in de
herfstvakantie van Kleur in Cultuur
Op onze brede school worden niet alleen naschoolse activiteiten voor onze leerlingen georganiseerd. Zo is er dit najaar op
maandagochtend voor peuters de mogelijkheid om in contact
te komen met kunst en cultuur. Uw zoon of dochter gaat op
ontdekkingstocht en leert spelenderwijs wat je allemaal met
verschillende materialen kunt doen. Zie voor informatie de
meegestuurde Flyer van het Peuterlab.

Donderdag 17 oktober wordt het jaarlijkse
Kinderboekenbal weer georganiseerd door de OR, als
afsluiting van de Kinderboekenweek.
De tijden van het bal zijn als volgt:
16:00 - 16:30 uur groep 1/2
16:45 - 17:30 uur groep 3/4
17:45 - 18:45 uur groep 5/6
19:00 - 20:00 uur groep 7/8

Informatie-uur groepen 4 t/m 8
In de groepen 4 tot en met 8 organiseerden de leerlingen zelf het informatie-uur. Zij legden aan ouders uit
hoe alles verloopt in de klas. Hieronder een impressie.

In de herfstvakantie staat de Kunstbus in Almere Buiten. Op
maandag zelfs bij ons op het schoolplein. Je kunt twee creatieve workshops volgen. Meer informatie vind je op de flyer van
de Kunstbus.
Kijk voor alle activiteiten op onze brede school op onze
website. O de activiteitenladder staan alle activiteiten
in september tot en met december.
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Start van de Kinderboekenweek
Wat een mooie opening van de Kinderboekenweek dit
jaar. Er kwam een echte verhalenverteller op school.
Momenteel zijn de groepen bezig met de voorleeswedstrijd en kleurwedstrijd.

Naast de Ouderraad heeft de @rchipel natuurlijk ook
een Medezeggenschapsraad. Wat doet die?
De MR bestaat uit een onafhankelijke groep ouders en
schoolmedewerkers. Beide geledingen zijn gekozen uit
de groep die ze vertegenwoordigen. Door middel van
de MR hebben ouders en schoolmedewerkers
medeverantwoordelijkheid voor de wijze waarop de
school wordt bestuurd. Globaal heeft de MR de volgende taken:
- Bevorderen dat iedereen een gelijke behandeling
krijgt.
- Overleg voeren over het beleid en het functioneren
van de school.
- Bevorderen van openheid en openbaarheid.
- Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

Lopen op het schoolplein
We willen er natuurlijk allemaal voor zorgen dat er
geen ongelukken gebeuren op ons schoolplein.
Kom je op de fiets naar school? Dan is onze vraag om
voor het schoolplein af te stappen en op het schoolplein te lopen.
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***OPROEP***
van de OR en de
Sintcommissie

Op 14 NOVEMBER is de Sintversieravond. We willen de
school onvergetelijk mooi maken, zodat we de kinderen
een fantastisch Sinterklaasfeest kunnen bezorgen. Dat
kan niet zonder uw hulp!!!

Oudercafé
Op 7 november aanstaande is er weer een Oudercafé.
Het onderwerp is bijna rond . Meer informatie ontvangt
u zo spoedig mogelijk via social schools.
Zet ‘m alvast in uw agenda!

We starten om 19.00 uur.
Kunt u ‘s avonds niet, maar wel overdag, dan is ook die
hulp heel erg welkom. Het is een hele grote school en
vele handen maken licht werk.

Talentenshow
Op 8, 15, 22 en 29 november vinden de volgende talentenshows plaats. In de kalender op pagina 1 van deze
nieuwsbrief ziet u wanneer welke groepen op ons
mooie podium voor u zullen optreden. Let op: de inloop
is vanaf 13.15 uur, we willen om 13.30 ook echt starten. Zorgt u dat u op tijd binnen bent?

***GEZOCHT***
Geluidstechnicus Talentenshow

U KOMT ONS TOCH HELPEN?
Kom dan op 14 November om 19.00 uur naar de
@rchipel. Geef (eventueel) uw beschikbaarheid op via
de mail van de ouderraad: orlid@archipel.asg.nl , zodat
we ongeveer weten op hoeveel hulp we kunnen rekenen.

We zijn op zoek naar iemand die (structureel) het geluid
kan verzorgen tijdens onze talentenshows op 7 vrijdagmiddagen tussen 12.45 en 14.45 uur. Je sluit alles aan
en regelt het volume van eventuele muziek en de microfoons. Ervaring met het bedienen van geluidsapparatuur is geen must, maar het zou wel handig zijn.
U wordt natuurlijk ingewerkt vóór de eerstvolgende talentenshow plaatsvindt. De data zijn: 8, 15, 22 en 29
november en 6, 20 en 27 maart.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de
directie: directie@archipel.asg.nl
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