Goede start van het schooljaar
Het is fijn dat we een goede start van dit schooljaar hadden.
We zijn alweer een paar weken met elkaar onderweg en de
(leer)sfeer zit er al weer goed in.
Met maar liefst 31 groepen zijn we dit schooljaar gestart. En
voor al die groepen hebben we gelukkig weer fijne leerkrachten staan. Oude bekenden, maar ook nieuwe. Daar zijn we
erg blij mee. Helaas zien we op dit moment dat er landelijk
vacatures in het basisonderwijs niet ingevuld zijn. Laten we
hopen dat ons dat in de toekomst niet gaat gebeuren. Maar
we beseffen ook dat we kwetsbaar zijn bij uitval van collega’s
bij ziekte of verlof. We hebben echter veel zin in dit schooljaar en we gaan ons uiterste best doen om oplossingen te
vinden indien nodig.
In de eerste weken is er alle aandacht om te werken aan een
goede groepsvorming binnen de klassen. Het is voor iedereen
immers weer even wennen. Samen met de leerlingen spreken
de leerkrachten regels af. Op die manier kunnen we prettig
met elkaar leren en werken. Nu al zien we dat er veel rust is
in de klassen en dat horen we gelukkig ook van leerlingen en
ouders terug.
Ook als team blijven we natuurlijk met elkaar leren. We hebben een groot team. Meer dan 60 mensen werken op er op
de @rchipel. Leerkrachten hebben, net als onze leerlingen,
talenten. Talenten die we zo goed mogelijk willen benutten
met elkaar. Bij ons staat ‘van en met elkaar leren’ dan ook
centraal. De studiedagen aan het begin van het schooljaar
zijn er op gericht om de klas (en de leerlingen in die klas) zo
goed mogelijk in beeld te krijgen. Wat is er nodig om leerlingen zo goed mogelijk te helpen in hun ontwikkeling? Hoe
sluit je daar je instructies en lessen zo goed mogelijk op aan?
Het zijn simpele vragen die om heel precieze antwoorden
vragen. Alle leerlingen zijn immers uniek! Voor ons is er de
uitdaging om rekening te houden met de verschillen.

Vrije dagen en bijzonderheden:
16 september
17 september
18 september
19 september
23 september
1 oktober
2 oktober
4 oktober
7 tm 11 oktober
8 oktober
14 en 15 oktober
17 oktober
18 oktober
21 tm 25 oktober

Studiedag: leerlingen vrij
Schoolfotograaf groepsfoto’s
Informatie-uur groepen 2/3 en 3
Informatie-uur groepen 1/2
Informatie-uur groepen 4 t/m 8
Medezeggenschapsraadoverleg
Start kinderboekenweek.
Thema: “Reis mee”
Talentenshow 1/2F, 5A, 7A en 8A
Uitwisselingsgesprekken
Voorlichtingsavond VO op MLF
voor de groepen 7/8
Schoolfotograaf portretfoto’s
Boekenbal: afsluiting
Kinderboekenweek
Voorbereidingsmiddag: 12 uur vrij
Herfstvakantie

Gelden?
Gelden innen start spoedig: graag uw medewerking!
Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe manier van
gelden incasseren. Het bedrijf “Club Collect” hebben we hiervoor in de arm genomen. Door omstandigheden konden we
pas in december starten met het innen van gelden.
Nu is het systeem echter ingevoerd en zullen we z.s.m. de
facturen sturen. We waarderen het zeer dat de meeste ouders vorig jaar al snel reageerden op de betalingsverzoeken.
Aan de andere kant hebben we het als zeer jammerlijk ervaren dat zelfs de vele herinneringen via Club Collect onvoldoende reacties opleverden. Zo hebben onze (geweldige!)

We wensen iedereen een fijn en leerzaam jaar op de
@rchipel!

Wim van Slijpe & Claudia Heusen
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administratief medewerksters, Yvonne en Lien, enorm
veel extra tijd moeten investeren om gelden alsnog
binnen te krijgen. Het mailen, telefoneren en aanspreken heeft onnodig veel tijd gekost. Tijd die wij met z’n
allen liever gebruiken voor onderwijszaken.
Welke gelden gaat het ook alweer om?
Het gaat om TSO (tussenschoolse opvang) gelden, ouderbijdrage en schoolreis/kamp gelden.
De TSO gelden zijn nodig om een goede tussenschoolse
opvang te kunnen bieden i.s.m. Small Steps. De personele kosten die dat met zich meebrengt betalen we
vanuit de TSO gelden. Gelukkig kunnen we de kosten
laag houden (€ 120 per leerling/per jaar) dankzij een
goede overeenkomst.

Informatie-uur
Ook dit schooljaar is er voor u een informatie-uur georganiseerd. Hier kunt u informatie halen over bijvoorbeeld de methodes die gebruikt worden in de groep van uw kind; op welke manier spreek ik een letter uit in groep 3; hoe rekenen we
nou in groep 5; of: wat is nou eigenlijk Topondernemers?
Bij de groepen 4 tot en met 8 zijn de leerlingen zelf betrokken
bij het verstrekken van de informatie. Dit uur vindt dan ook
onder schooltijd plaats.
De uren zullen deze en volgende week al plaatsvinden op:
18 september : groepen 2/3 en 3, aanvang: 15.00 uur
19 september: groepen 1/2, aanvang 15.00 uur
23 september: groepen 4 tot en met 8, aanvang 13.45 uur (!)

De ouderbijdrage (€ 30 per leerling/per jaar) wordt beheerd door onze oudercommissie. Een geweldige groep
ouders die zovele activiteiten tot een feest weet te maken. We kunnen ons onderwijs alleen maar mooier, uitdagender en leerzamer maken dankzij deze gelden.
Het schoolreisje (€ 30 per leerling) en de kampdagen
voor groep 8 ( € 90 per leerling). Een dag waar we met
z’n allen naar uitkijken. Mooi dat we daarbij ook altijd
weer kunnen rekenen op hulpouders die ons willen helpen om de leerlingen te begeleiden.
We rekenen (!) op u. Bij voorbaat dank!

Brede school de @rchipel

Schoolfotograaf
Let op: aanstaande dinsdag 17 september (morgen
dus), worden de groepsfoto’s genomen en op 14 en 15
oktober de portretfoto’s.
We hebben dit jaar voor deze splitsing gekozen omdat
we hopen de groepsfoto’s buiten te maken bij mooi
weer. De foto’s zullen ook dit jaar weer verzorgd worden door sgoolfotografie.nl.
Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober zullen de portretfoto’s gemaakt worden. Dit jaar wordt er gebruik
gemaakt van een donkerblauwe achtergrond. De
broers en zussenfoto’s worden weer na schooltijd gemaakt op inschrijving. Dit jaar is er meer tijd ingepland
en zullen de inschrijflijsten een week van te voren worden opgehangen.
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Start van de Kinderboekenweek
“Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de
huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De
Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met
het thema Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken.
Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat
centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef
avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens
een roadtrip, trek
rond met een tractor en zeil de wereld
rond op een catamaran. Met een
boek kun je elke reis
maken die je wilt,
een reis die je leven
verrijkt. Van een
rondje op de step in
de buurt tot aan een
ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we
allemaal. Reis mee! met de Kinderboekenweek 2019,
waar voertuigen centraal staan. Met een boek kun je
elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt.” (bron: www.kinderboekenweek.nl)

7 tot en met 11 oktober: Week van
de uitwisselingsgesprekken
Talenten van kinderen kunnen we alleen echt goed
ontwikkelen, als we dit samen met u kunnen doen.
Daarom nodigen we u in de week van 7 oktober uit
voor een uitwisselingsgesprek met de leerkracht(en)
van uw zoon of dochter, om te bespreken wat we, volgens u, het beste kunnen doen om alle mogelijkheden
van uw kind te benutten. Informatie over het inschrijven volgt later.

Themabijeenkomst pesten
In een enquete die vorig jaar is afgenomen hebben ouders aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in een themabijeenkomst over pesten.

Wij zijn van plan deze bijeenkomst half oktober te houden. De exacte datum is nog niet bekend. We zullen u
zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Buitenschoolse activiteiten

Talentenshow
Op 4 oktober vindt de eerste talentenshow van dit
schooljaar plaats. De groepen 1/2F, 5A, 7A en 8A zullen op ons mooie podium voor u 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?

Op onze brede school vinden veel buitenschoolse activiteiten plaats. Nieuwsgierig naar de nieuwste activiteiten
die de komende periode op de @rchipel of in onze
buurt worden georganiseerd? Kijk dan eens op de activiteitenladder die we hebben meegestuurd.
Het is enorm leuk voor kinderen om met verschillende
activiteiten kennis te maken. De activiteitenladder is
vanaf volgende week ook te vinden op de website van
de school en van de Schoor. Het aanbod loopt uiteen
van voetbal, peuteryoga tot taalactiviteiten.
https://www.deschoor.nl .

Brede school de @rchipel

Maldivenweg 45 1399 PP Almere T 036 5214791

2019/2020 nr 1

Leerplicht en verlof
Van tijd tot tijd plaatsen we in deze nieuwsbrief de
richtlijnen voor het aanvragen van verlof. De regels
waaraan wij ons moeten houden zijn vrij strikt en daarom lijkt het ons goed om de uitleg rond leerplicht en
verlof onder de aandacht te brengen.
Gelukkig leven we in een land waar kinderen recht
hebben op onderwijs en waar het onderwijs ook wordt
geboden. Dit geldt helaas niet voor alle kinderen op de
wereld… Behalve een recht is er in Nederland ook een
plicht aan verbonden: de zogenaamde Leerplicht.
De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Vanaf
dat moment heeft u zich als ouder/verzorger te houden aan de regels en richtlijnen die zijn opgesteld. En
natuurlijk dienen wij ons daar als directie aan te houden.
In de eerste plaats benadrukken we dat het ook voor 4
-jarige kinderen van groot belang is om dagelijks naar
school te komen. U zou het dus kunnen zien als een
‘morele plicht’ om uw kind altijd naar school te laten
gaan. Maar tegelijkertijd heeft u in deze periode nog
wel het recht om verlof aan te vragen voor dagen buiten de vakanties.
Voor kinderen vanaf 5 jaar dient u een aanvraag voor
extra en bijzonder verlof in bij de directie. Een formulier daarvoor kunt u bij de administratie ophalen. Natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij het ‘logisch’ is
dat u daarvoor toestemming krijgt (bijvoorbeeld bij het
overlijden van bloed- of aanverwanten). Maar voor
vakantie onder schooltijd gelden heel specifieke regels.
Slechts bij hoge uitzonderingsgevallen mag de directie
daar toestemming voor verlenen. Dat is geen onwil van
de directie maar een wettelijke regeling en daarbij is
het in het belang van de ontwikkeling van uw kind (eren).
De regels en richtlijnen
staan beschreven in de
brochure ‘Extra en bijzonder verlof’ van de
Gemeente Almere. De
brochure is als bijlage
meegestuurd. We raden
u aan om de brochure door te nemen voordat u verlof
gaat aanvragen. Dit voorkomt wellicht teleurstellingen.
Brede school de @rchipel

Voorlichtingsavond VO voor groep 7
en 8 op 8 oktober
Komend schooljaar gaat uw kind zich samen met u oriënteren op een vervolgschool. Een spannende en intensieve periode! Alle middelbare scholen in Almere werken samen om u en uw kind te helpen een weloverwogen keuze te maken.
Informatie voortgezet onderwijs Via Kies je school in
Almere informeren de Almeerse scholen voor het voortgezet onderwijs ouders en/of verzorgers van leerlingen
van groep 7 en 8 over de overstap van de basis-naar de
middelbare school.
Wij nodigen u van harte uit bij Montessori Lyceum Flevoland op dinsdag 8 oktober a.s. van 18.00—21.30 uur.
Kies je school in Almere Tijdens de avond van Kies je
school in Almere zijn alle scholen voor het voortgezet
onderwijs aanwezig. De avond begint met informatie
over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet. Daarnaast kunt u de scholenmarkt bezoeken
waar u een brochure kunt meenemen en vragen kunt
stellen. Deze scholenmarkt is gedurende de hele avond
te bezoeken. Wilt u meer informatie over een specifieke
school? Dan kunt u zich inschrijven via de website voor
het bijwonen van een schoolpresentatie.
Aanmelden Via de website kiesjeschoolinalmere.nl
kunt u zich aanmelden. Hier geeft u uw voorkeur aan
voor ronde 1 (18.00-19.50 uur) of ronde 2 (19.30-21.20
uur). Ook kunt u her uw keuze aangeven voor één of
meerdere schoolpresentaties (maximaal 3). U ontvangt
vervolgens een bevestiging per e-mail van uw aanmelding.
LET OP: deze avond is uitsluitend bestemd voor ouders
en/of verzorgers.
Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan aan de leerkracht van uw kind of via de mail:

info@kiesjeschoolinalmere.nl
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Een berichtje vanuit de Ouderraad Pannenkoekenlunch
(OR)
Het schooljaar is alweer even begonnen en de OR is al
volop bezig met alle voorbereidingen. Er wordt alweer
druk overlegd en vergaderd.
De Ouderraad houdt zich onder andere bezig met het
organiseren van leuke activiteiten voor alle leerlingen
van De @rchipel. De eerste activiteit die er aankomt, die
geheel verzorgd wordt door de OR, is het boekenbal
voor de hele school. Van aankleding, het drinken en lekkers tot aan de DJ.
Ook zijn de inkopen en
voorbereidingen begonnen voor de schatkamer van de
Sint. Er is veel te organiseren, zoals de Sintversieravond,
Kerstversieravond,
bredeschoolprojectbijdrage, het
sportdagijsje, eindfeest van groep 8 en het ijsje op de
laatste schooldag.

Ondanks dat het weer roet in het
eten gooide, kunnen we toch wel
spreken van een geslaagde pannenkoekenlunch. Ouders kwamen
gezellig in de klassen met de pannenkoeken, stroop en poedersuiker. De OR (Ouderraad) speelde
weer een belangrijke rol om de lunch goed te laten verlopen. Dank daarvoor OR en natuurlijk ook dank aan de
Pannenkoekenlunchcommissie.

De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage en zorgt voor
de Sintcadeau’s in de schatkamer voor de groepen 1 t/m
4 en voor een klassencadeau voor de groepen 5 t/m 8.
Ook is er een Kerstcadeau voor alle klassen. Tijdens de
Kinderboekenweek krijgen alle klassen een door de
leerkrachten/kinderen zelf uitgekozen boek voor de
klas. Ook dit jaar mag er weer een educatief spel/boek
uitgekozen worden voor hun klas, om spelenderwijs te
leren met elkaar. We hopen dat u een beeld heeft
gekregen van wat de OR zoal doet.
Wij van de OR willen graag de betrokkenheid van de
ouders vergroten. Samen maken we het leuk voor onze
kinderen! Uw hulp is belangrijk en heel erg welkom.
Bijvoorbeeld bij de Sintversieravond op 14 november.
Komt u ons helpen? Heel graag!!!

Meer info? Mail naar orlid@archipel.asg.nl
Brede school de @rchipel
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