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Vrije dagen en bijzonderheden: 

13 januari       Ouderraadoverleg 

22 januari      Pesten: Themabijeenkomst 

30 januari      Studiedag/staking:  alle lln vrij 

31 januari      Studiedag/staking:: alle llnvrij 

3 en 4 februari       Studiedag: alle leerlingen vrij 

10 februari       rapporten mee naar huis 

11 en 12 februari       rapportgesprekken 

14 februari      Voorbereidingsmiddag: 12.00 vrij 

17 tm 21 februari      Voorjaarsvakantie 

24 februari      Ouderraadoverleg 

25 februari      Medezeggenschapsraadoverleg 

6 maart        Talentenshow 1/2B, 4A, 5D en 7C 

9 maart      Voorbereidingsmiddag: 12.00 vrij 

Wel een CAO-akkoord...Waarom 
toch een tweedaagse staking? 
 

Ze zijn eruit. Na maandenlang onderhandelen en meer-
dere stakingen is er een onderhandelaarsakkoord voor 
de nieuwe CAO voor het primair(basis) onderwijs. Lera-
ren krijgen per 1 januari een salarisverhoging van 4,5 
procent, en in februari twee eenmalige extraatjes. Des-
ondanks gaat de lerarenstaking eind januari toch ge-
woon door. 
We willen u graag uitleggen waarom er toch gestaakt 
wordt op donderdag 30 januari en op vrijdag 31 januari. 
We zetten het even voor u op een rijtje: 
 De miljoenen die zijn toegezegd door het ministe-

rie lagen al ‘op de plank’. Dat is dus geen extra 
investering.  

 Het is vooral nodig dat er structurele (jaarlijks 
blijvende) investeringen worden gedaan  

 Structurele gelden zijn nodig om de te hoge werk-
druk aan te pakken. 

 Structurele gelden zijn nodig om de loonkloof 
tussen primair en voortgezet onderwijs te over-
bruggen. 

 
De @rchipel heeft bij toeval een studiemiddag gepland 
op donderdag 30 januari. En daarnaast een volledige 
studiedag op vrijdag 31 januari. Dat betekent dat u als 
ouders er deze keer niet heel veel overlast van zult on-
dervinden. Wel is het van belang dat u noteert dat uw 
kind ook donderdagochtend 30 januari vrij is vanwege 
de staking.  
 
Het lerarentekort veroorzaakt ook in Almere flinke pro-
blemen. Noodgedwongen is er op een aantal scholen de 
vierdaagse schoolweek ingevoerd voor groepen. En in 
een enkel geval heeft de school de deuren voor een dag 
moeten sluiten vanwege een griepgolf… 

Op de @rchipel kiezen we ook al met enige regelmaat 

voor ‘noodgrepen’. Vorige week moesten we twee groe-

pen vrij geven. Daarnaast kiezen we met regelmaat voor 

noodoplossingen die voor u als ouder minder merkbaar 

zijn. Onder toezicht van onze leerkrachten vangen stu-

denten van de lerarenopleiding bijvoorbeeld ook wel 

eens groepen op. Al met al gaan deze maatregelen ten 

koste van onderwijskwaliteit. Dat is natuurlijk niet te 

voorkomen.  

We hopen dat weer steeds meer jongere/oudere men-

sen gaan kiezen voor dit geweldige vak. Wellicht heeft u 

gehoord dat er ook mooie mogelijkheden zijn voor men-

sen die een ‘carrière-switch’ willen maken. Indien u be-

schikt over een HBO opleiding zijn er verschillende we-

gen om gebruik te maken van het zogenaamde “zij-

instroom-traject”.  Misschien een mooie tip voor u?  

Kom gerust bij ons informeren naar de mogelijkheden! 

 

Wim van Slijpe & Claudia Heusen 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Uitreiking Almeerse Kei en Keigoed 
gedaan medaille 

De leerlingenraad van OBS de Archipel kreeg uit handen 
van de burgermeester een Keigoed gedaan medaille.  
Ze hebben het verdiend! 

Pesten: themabijeenkomst op 
woensdag 22 januari om 19.00 uur 
 
Onze school organiseert op woensdag 22 januari om 
19.00 uur een bijeenkomst over “Pesten”. Uit onze eer-
der gehouden enquête bleek dat veel ouders geïnteres-
seerd zijn in dit onderwerp. 

Deze bijeenkomst organiseren wij samen met de wijk-
agent van Almere Buiten en het Wijkteam. 

De bijeenkomst is ‘s avonds. Voor opvang van uw kin-
deren wordt gezorgd: u kunt hen dus gewoon meene-
men naar school! 

Wilt u op de agenda van Social Schools aangeven of u 
komt? In de bijlage vindt u onze flyer. De invulling van 
de avond volgt. 

Tot woensdag 22 januari om 19.00 uur! De inloop met 
koffie en thee start om 18.45 uur in de grote hal van het 
hoofdgebouw. U bent  van harte welkom!  

 

 

 

Ouderraadvergadering openbaar 
 

Met groot plezier kijken wij 
van de OR terug op de 
Kerst- en Sinterklaastijd. 
Wat hebben de leerlingen 
bijvoorbeeld een plezier 
beleefd aan de schatkamer!  

Alle leerlingen in de groe-
pen 1 t/m 4 hebben in de schatkamer zelf een cadeau-
tje mogen uitkiezen. En alle groepen 5 t/m 8 hebben 
een cadeau voor de klas gekregen. Ook de Kersttijd 
was fantastisch! Hierbij willen we alle ouders dan ook 
hartelijk bedanken voor hun inzet! 

13 januari is de eerste vergadering van 2020.  

Graag willen wij u uitnodigen om van 19.30 uur tot 
20.00 uur aan te schuiven bij de OR. De financiële be-
groting van het afgelopen schooljaar èn aankomend 
schooljaar wordt namelijk besproken. U hebt  dan ook 
de gelegenheid eventuele vragen te stellen aan de OR. 
De OR hoopt u te zien de 13de.   

 

Cursus Opvoeden en zo van JGZ Al-
mere 
 

De JGZ Almere organiseert binnenkort weer een 
opvoedcursus. De cursus is bedoeld voor ouders die 
tegen opvoedproblemen of -onzekerheden aanlopen. 
De cursus is gratis (gesubsidieerd door de gemeente 
Almere). 

Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van 
kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen opvoeden 
is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel 
eens behoefte aan steun of advies.  
Lees  voor meer informatie over de cursussen de 
meegestuurde informatiefolder, of neem contact op, 
ook als u zich wilt opgeven. U kunt dan bellen (binnen 
kantooruren) met  JGZ Almere: 088-0029990 (het 
doorkiesnummer keuze 2 keuze 2). 
 
Wees er snel bij want vol=vol.  

http://archipel.asg-almere.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK9rKPku_mAhVCI1AKHSMPDHsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdigischool.nl%2Fartikel%2Flandelijke-dag-pesten-hoe-voorkom-pestgedrag-op-school%2F&psig=AOvVaw1Nz88FYSIVn3
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Impressie aankomst Sinterklaas op 
de @rchipel in een vuilniswagen 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Impressie opa en oma-ochtend 
 

We vonden het weer een groot succes: de opa en oma-

ochtend. Hieronder een kleine impressie. 

 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Impressie Kerst op de @rchipel 
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