De @rchipel leerkrachten blijven ook Vrije dagen en bijzonderheden:
leren!
10 februari
rapporten mee naar huis
De @rchipel is een ‘lerende’ organisatie. Niet alleen de
kinderen leren hier hard….Ook de leerkrachten blijven
leren. Onderwijs is immers een vak in beweging. Om de
kwaliteit van onderwijs op de @rchipel te behouden en
te verbeteren is het van belang dat de leerkrachten
blijven leren. De studiedagen die we kort geleden
hadden waren dan ook zeer welkom. Het is een
moment voor het team om bijvoorbeeld goed te kijken
naar de resultaten die we als school behalen. De
uitkomsten van toetsen en observaties geven een goed
beeld van de onderwijskwaliteit op de @rchipel. We
vergelijken de gegevens van het huidige schooljaar met
de gegevens van voorgaande jaren. Als team praten we
over de dingen die we zien gebeuren. Een voorbeeld:
we kijken of de nieuwe methodes die we hebben
ingezet ons helpen om tot betere schoolresultaten te
komen. Dit jaar zijn we met een groot deel van de
school met een nieuwe rekenmethode gestart en met
een nieuwe methode voor begrijpend lezen. We volgen
met elkaar wat goed gaat. Maar ook waar het beter
kan. Soms komen we tot de ontdekking dat instructies
op een andere en betere manier kunnen worden
gegeven. Dat pakken we dan met elkaar aan. Daarnaast
kijken de leerkrachten en interne begeleiders samen
naar de resultaten van de groep en van individuele
leerlingen.

Meten is weten! Door goed te kijken (analyseren)
stellen we het onderwijs aan een groep of een leerling
soms bij. De leerkrachten werken hierbij goed samen.
Met elkaar kijk je nu eenmaal beter en kun je van elkaar
leren.
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11 en 12 februari
14 februari
17 tm 21 februari
24 februari
25 februari
6 maart
9 maart
20 maart
23 maart
24 maart

rapportgesprekken
Voorbereidingsmiddag: 12.00 vrij
Voorjaarsvakantie
Ouderraadoverleg
Medezeggenschapsraadoverleg
Talentenshow 1/2B, 4A, 5D en 7C
Voorbereidingsmiddag: 12.00 vrij
Talentenshow 1/2D, 4C 5C en 7D
Ouderraadsoverleg
Medezeggenschapsraadoverleg

27 maart

Talentenshow 1/2A, 6D, 4D en 7B

Om met elkaar een goede sfeer in de school te
behouden maken we gebruik van de Kanjertraining.
Want om tot goede leerprestaties te komen is het
belangrijk dat we op een goede en fijne manier met
elkaar omgaan. Dat is de basis van alles.
Alle leerkrachten
op de @rchipel
volgen cursussen
om een goede
Kanjer-trainer te
kunnen zijn. De
afgelopen
studiedagen is er weer zo’n scholing voor de
leerkrachten geweest. Zo zorgen we ervoor dat we
allemaal dezelfde taal blijven spreken. Zodat we in de
school op een prettige manier met elkaar omgaan.
De Kanjertraining zorgt ervoor dat we met elkaar snel in
de gaten hebben waar zorg is voor een groep of voor
een leerling. Door op tijd te signaleren kunnen we vaak
erger voorkomen. De Kanjertraining werkt preventief en
kan veel problemen rondom pesten bijvoorbeeld
voorkomen. Verderop in deze nieuwsbrief een
uitgebreid verslag.
En zo blijven we van en met elkaar leren! Niet alleen de
kinderen…maar ook de leerkrachten!
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Waardevolle
@rchipel

studiedagen

op

de

Op de Archipel worden de regels van de kanjertraining
door iedereen gehanteerd. Daarbij is het belangrijk dat
iedereen daaraan bijdraagt: leerkrachten, kinderen én
ouders.
Daarom heeft een groot deel van het team op 3 en 4
februari een studie tweedaagse gevolgd over de
kanjertraining. In Juni volgt er nog een 3e dag om dit
goed af te ronden.
Er is in deze twee dagen o.a. geleerd hoe wij de
kanjertraining lessen goed kunnen geven. Maar ook hoe
de leerkrachten, de kinderen én de ouders middels de
kanjertaal met elkaar kunnen spreken. Dit zodat hierin
één lijn getrokken wordt.
Hierbij werden o.a. de smileyposter, de petten en de
motor en benzine besproken.
Deze tweedaagse werd afgewisseld met verschillende
kanjeroefeningen die wij zelf ook uit hebben gevoerd
om te ervaren hoe dit is. Zoals bijvoorbeeld
vertrouwens- en groepsvorming oefeningen.
Ook hebben wij geleerd hoe een conflict, middels de
kanjertaal en kanjerregels, tussen kinderen (eventueel
met behulp van ouders) schoolbreed opgelost wordt.
Gebeurt er iets vervelends?

1. Zeg wat je vervelend vindt en of daarmee gestopt
kan worden. “Ik vind het vervelend dat je met je voet
tegen mijn stoel tikt, kan je daarmee stoppen?”
2. Lukt dat niet? Loop dan naar een maatje (iemand die
je vertrouwt).
3. Lukt dat niet? Loop naar de juf. Die zal door
coachende vragen de kinderen helpen en na laten
denken over eigen gedrag: wat kan er de volgende keer
anders gedaan worden?
Al met al waren het twee leerzame dagen. Wij gaan
enthousiast met de kanjerregels, kanjertaal en de
lessen aan de slag! Hierbij rekenen wij ook op u.
Zo nu en dan zullen wij u middels de classdojo op te
hoogte houden wat er zoal in de klassen wordt gedaan.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u altijd
terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.
Brede school de @rchipel
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Artlab, Peuterlab en Peuterdans

zal plaatsvinden in het Erfgoedhuis in Almere Buiten.
De medewerkers van het Erfgoedhuis begeleiden de
workshops en leggen je tijdens het bouwen alles uit
over de bijzondere gebouwen in onze stad.
Eet je bord leeg (4+): Een culinaire choreografie met K
-pop-pepers, fitness-frieten en kunstzinnige komkommers en de desillusie van een conflictloze keukentafel.
Vier de voorjaarsvakantie in KAF! Kijk voor het volledige
programma op: KAF in de voorjaarsvakantie

Deze ontzettend leuke workshops zijn weer begonnen.
Gewoon bij ons op school, georganiseerd door
KLEURinCULTUUR i.s.m. De Schoor.
Artlab is vanaf 7 jaar en vindt plaats op dinsdagmiddag
na school.
Peuterlab en Peuterdans zijn onder schooltijd. Heerlijk
creatief met je peuter aan de slag, of je peuter kennis
laten maken met de eerste beginselen van dans?
Bekijk voor meer info en de kosten de meegestuurde
flyers.

Kindertheater en workshops van
KAF in de voorjaarsvakantie
Over iets minder dan een week staat de voorjaarsvakantie alweer voor de deur! In KAF staat er in de vakantie veel leuks op het programma staan, waaronder:
Checkpoint (8+): Bekend van TV, een show vol ontploffingen, interactie en zeer spectaculaire tests die nog
nooit eerder in een theater zijn uitgevoerd.
Bouw een icoon met LEGO: Maak kennis met Almeerse
iconische gebouwen en bouw ze na! Deze workshop
Brede school de @rchipel

Brief namens Politie Almere BuitenHout: Verkeersveiligheid rondom de
school

Zoals u weet is het elke schooldag een drukte van
belang bij het brengen en halen van de kinderen. Een
deel van de kinderen wordt met de auto gehaald en/of
gebracht. Doordat niet iedere bestuurder kan parkeren
in een parkeervak worden hier soms alternatieve
oplossingen voor bedacht. Omdat deze oplossingen
leiden tot onveilige situaties voor de schoolgaande
kinderen en tot overlast voor direct omwonenden
heeft Politie Almere Buiten-Hout een brief opgesteld.
Deze hebben wij meegestuurd als bijlage
Leest u deze alstublieft aandachtig door en denk vooral
om de veiligheid van alle kinderen rondom onze
school.
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Buggy parkeerplaatsen in school!
Het is geen grap, want om ervoor te zorgen dat leerlingen het fijn hebben in de klas , hebben we voor deze
‘parkeerplaatsen’ gezorgd.
Veel groepen zijn op dit moment compleet. Voor de
ruimte in de klassen betekent dit dat we deze optimaal
moeten gebruiken.
Zeker in de ochtenden….. wanneer de leerlingen naar
school gebracht worden.
We willen u daarom vragen dat als u een broertje of
zusje meeneemt in een buggy, u de buggy plaatst op
één van de buggyplaatsen.
Het broertje of zusje kan dan ook gezellig mee naar de
klas, maar het scheelt in de klas wel enorm veel ruimte.
De buggyparkeerplaatsen zijn in het rode gebouw onder de trappen. In het antracietkleurige gebouw bevindt de buggyplaats zich naast het kanjerbord
(net na de tussendeuren).

Wist u dat…?
Onze leerkracht Marit van groep 4 kortgeleden is bevallen van een prachtig meisje. Haar naam is Milou. Wij
wensen Joey en Marit al het geluk met hun wondertje.
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