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Vrije dagen en bijzonderheden: 

18 oktober Afsluiting kinderboekenweek  
                                 middels Het Boekenbal 

19 oktober  Leerlingen 12:00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

 vanaf 10:30 uur spelletjesochtend 

22 oktober t/m 

26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Schoolfotograaf 

30 oktober Schoolfotograaf 

9 november Talentenshow 13:30 uur  
                                 (juiste informatie) 1/2B,4A,5D en 7C 

12 november  Ouderraadoverleg 

13 november  Medezeggenschapsraadoverleg   

15 november  Versieravond  

16 november         Talentenshow 13:30 uur  
                                                                    1/2D,3D,6B en 8B 

17 november  Sint intocht in Almere 

22 november   Leerlingen 12:00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

23 november  Alle leerlingen vrij – studiedag 

 

 

Met gemengde gevoelens 
 
Op school kijken we altijd even terug naar de periode 
die we met elkaar afsluiten. Met gemengde gevoelens  
kijken we nu terug op de eerste periode van dit school-
jaar. In onze groepen is alle aandacht geweest om opti-
maal met elkaar te leren. De groepsvorming is daarin 
zeer belangrijk. Leerkrachten en leerlingen hebben hier-
over samen afspraken gemaakt.  
 
Deze periode sluiten we donderdag af met een gezellig 
disco boekenbal voor de leerlingen. We hopen dat alle 
leerlingen komen en dat er heerlijk gedanst gaat wor-
den. Onze Ouderraad verzorgt dit dansfeest geheel. Zij 
zorgen ervoor dat er een echte diskjockey is, een prach-
tige discozaal en natuurlijk krijgen alle leerlingen ook 
iets lekkers en een drankje.  We kunnen onze ouders 
van de Ouderraad voor hun hulp niet vaak genoeg be-
danken. 
 
Vrijdag is onze school gesloten. Een groot aantal team-
leden zal naar de uitvaart van onze collega Marc Wever 
gaan. Dank voor al het begrip dat u hier ook voor toont. 
 
Zo is er dus vreugde, maar ook intens verdriet.  En dit 
alles delen we met elkaar op de @rchipel. Waar we alle-
maal enorm trots op zijn, is dat dit door leerlingen, ou-
ders & leerkrachten ook zo wordt ervaren. En dit voelt 
enorm goed.  
 
Na de herfstvakantie pakken we het leren direct weer 
op.  We hopen in november daarin een grote slag te 
slaan. Zodat in december volop van Sinterklaas en kerst 
genoten kan worden.  
 
Maar nu eerst…..  een hele prettige herfstvakantie! 
 
Wim van Slijpe & Claudia Heusen   

 
Wijziging innen van gelden 
 
Dit schooljaar verandert de manier van het innen van 

de gelden voor de @rchipel. Wij zijn een samenwer-

king aangegaan met ClubCollect, een organisatie met 

ruime ervaring op het gebied van o.a. ouderbijdrage-

inning. Zij bieden ondersteuning door de administratie-

ve verwerking over te nemen, zoals het versturen van 

betaalverzoeken en betaalherinneringen namens ons.  

Wilt u hierover meer weten, kijk voor meer informatie 

dan gerust op onze website. Na de herfstvakantie zul-

len wij u hierover verder informeren.  

 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Nieuws van de Ouderraad (OR) 
 
De drukste periode voor onze Ouderraad is altijd tussen 
de herfstvakantie en de kerst. De vele activiteiten in de-
ze periode zorgen hiervoor.  
U kunt ons ook helpen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
versieravonden. Op 15 november en 10 december 
wordt de school prachtig aangekleed. Wilt u uw hulp 
aanbieden (ook onder schooltijd kunt u ons helpen), 
meld dit dan gerust bij onze administratie. 

 

 Naschoolse activiteiten 
 
Op onze school zijn de naschoolse activiteiten weer 
volop gestart. Bent u nieuwsgierig naar wat u of uw 
kind allemaal op  school kan doen? Bekijk dan gerust 
de website van de school. We hebben veel verschillen-
de activiteiten van sport, dans, de Kunstbus op het 
plein, tekenen en nog veel meer! 
 
Ook is het mogelijk u te laten informeren. U kunt daar-
voor contact opnemen met Gwen  - onze kinderop-
bouwmedewerker. Haar mail-
adres is   claasz@deschoor.nl 

 
 
 
 
 

Waar werkt ons team aan op  
studiedagen? 
 
Op onze studiedagen zijn de leerlingen vrij. Maar wat 
doet het personeel van de @rchipel op deze dagen? 
We informeren onze Medezeggenschapsraad daar na-
tuurlijk altijd over. Maar het leek ons een goed idee om 
alle ouders daar eens over in te lichten.  
 
Op een school zijn we eigenlijk altijd aan het leren. Een 
school is dan ook in alle opzichten een lerende organi-
satie. De kinderen leren, maar ook de leerkrachten blij-
ven leren! We hebben immers een prachtig vak. Een 
vak dat altijd in beweging is. Nieuwe inzichten, nieuwe 
mogelijkheden (bijvoorbeeld op het gebied van digitali-
sering), nieuwe kwaliteitseisen vanuit het ministerie….. 
 
Als team kijken we graag vanuit kansen. De @rchipel 
staat goed bekend. Vanwege de onderwijskwaliteit, 
maar ook vanwege de prettige sfeer. Dat willen we 
graag behouden en verder uitbouwen. Daar liggen dus 
de kansen! 
 
We geven u graag eens wat inzicht in onze studieda-
gen. We nemen u daarvoor in gedachten even mee 
terug naar onze studiedagen van 24 en 25 september 
jongstleden.  
Er is veel aandacht geweest voor de manier waarop wij 
hier als team met elkaar samenwerken. Ons team be-
staat uit ongeveer 65 personeelsleden. Het is daarom 
zo belangrijk dat we een goede professionele cultuur 
hebben. We leren van en met elkaar. Iedereen heeft 
zijn talenten en daar moeten we zo goed mogelijk ge-
bruik van maken. Dat maakt het werken op de 
@rchipel juist zo mooi. Alleen als je goed samenwerkt 
kun je blijvend bouwen aan kwalitatief goed onderwijs.  
Goed onderwijs voor alle leerlingen……Dat is onze 
grootste uitdaging! Want die leerlingen hebben alle-
maal een eigen leerbehoefte. Iedereen is anders.  Af-
stemmen op al die verschillen tussen leerlingen is een 
mooie opdracht. Afstemming is dan ook een belangrijk 
onderdeel geweest tijdens onze studiedagen. Hoe zorg 
je er als leerkracht voor dat je ieder kind ‘goed in 
beeld’ krijgt? Niet alleen als het gaat om leergebieden, 
maar ook als het gaat om gedrag of persoonlijke eigen-
schappen. Pas als je het kind goed in beeld hebt kun  

http://archipel.asg-almere.nl/
mailto:claasz@deschoor.nl
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je je onderwijs daar goed op afstemmen. 
 
En dan zijn er natuurlijk al die verschillende klassen. 
We hebben maar liefst 30 groepen. Het is belangrijk 
dat we een duidelijke doorgaande lijn hebben binnen 
de school. De leerlijnen van rekenen en taal moeten 
bijvoorbeeld goed doorlopen. We moeten het op de-
zelfde manier aanpakken in de verschillende lessen. 
Maar ook de doorgaande lijn rond de Kanjertraining is 
belangrijk! Kortom: er is en blijft genoeg te bespreken 
en uit te werken. Wij hebben de twee studiedagen 
daar gelukkig goed voor kunnen benutten. 
Het heeft ons als team weer enorm veel energie gege-
ven. Nieuwe plannen, nieuwe uitdagingen. Onderwijs 
op de @rchipel is altijd in beweging!  

Lopen op het schoolplein 

Met elkaar willen we ervoor zorgen dat er geen onge-

lukken 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 school-

plein te lopen.  

In de ochtend zorgt onze conciërge Ed vaak voor een 

schoon plein. Het is fijn als hij alle aandacht daarvoor 

kan hebben.     

Niet vergeten de schoolfotograaf 
 
Even ter herinnering……….. Direct na de herfstvakantie 

krijgen we bezoek van de schoolfotograaf.  

 

http://archipel.asg-almere.nl/

