Inschrijven op de @rchipel
(ook broertjes en zusjes)
Achter de schermen zijn we al druk met het schooljaar
2019-2020 aan de slag. En dat terwijl we dit jaar nog
prachtige schoolmaanden in het vooruitzicht hebben.
We willen namelijk ouders niet teleurstellen als ze hun
kind bij ons op de @rchipel willen inschrijven. Maar
daarnaast willen we alle kinderen wel de zorg en aandacht kunnen geven die ze nodig hebben. En dit wringt
soms.
Dit schooljaar is daardoor zelfs een tijdelijke stop geweest van het starten in de kleutergroepen. Sommige
leerlingen konden pas later op onze school beginnen.
En momenteel hebben er zich al zoveel leerlingen aangemeld voor onze groep 1, dat we ouders moeten teleurstellen die hun kind nu nog in mei willen laten starten. Hun kind kan bij ons op school komen, maar dan
weer in het nieuwe schooljaar.
Om dit in schooljaar 2019-2020 te voorkomen, vraag wij
uw hulp. Mocht u nog kinderen hebben die komend
schooljaar (tussen juli 2019 en juni 2020) 4 jaar worden, maar nog niet zijn ingeschreven? Dan kunt u bij de
administratie een inschrijfformulier ophalen (alleen
voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben)
en inleveren. Graag voor 15 mei. Zo kunnen we met al
deze kinderen rekening houden in onze plannen.
Kent u toevallig een ouder die voor zijn of haar kind een
school zoekt en hier misschien de @rchipel voor op het
oog heeft? Laat deze ouder dan gerust weten dat het
goed is om snel een afspraak te maken. Ouders kunnen
hiervoor even de administratie bellen (036-5214791) of
even bij de administratie langsgaan.
We horen het ook graag als u gaat verhuizen. Behalve
dat de leerkracht dit graag weet, kunt u hiervoor een
uitschrijfformulier
bij de administratie invullen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vrije dagen en bijzonderheden:
18 april
19 april
22 april t/m
3 mei
27 april
6 mei
6 mei
8 mei
9 mei
10 mei
10 mei
15 mei
17 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
27 mei

29 mei
30 mei
31 mei
3 juni

Alle leerlingen vrij - Studiedag
Alle leerlingen vrij - Goede Vrijdag

Meivakantie
Koningsdag
Kleedjesmarkt op het @rchipelplein
Aanvang Ramadan
Ouderraadoverleg
Sportdag gr 5/6 tot 14:00 uur in de
topsporthal Almere Poort
Leerlingen om 12:00 vrij
(voorbereidingsmiddag)
Schoolreisje gr 2-3 & 3-4
Midzomerfeest in de Eilandenbuurt
vanaf 16:30 uur
Sportdag gr 1/2 tot 12:30 uur in &
om onze school
Schoolreisje gr 5 t/m 7
Medezeggenschapsraadoverleg
Eilandenbuurt sportdag in de
middag op het grasveld
Stembureau Verkiezingen
Europese Verkiezingen
in onze hal van het rode gebouw
Schoolreisje gr 1/2
Voorlichtingsuur VO voor ouders
gr 6 aanvang 19:00 uur (dit is een
nieuwe datum)
Alle leerlingen vrij - Studiedag
Alle leerlingen vrij - Hemelvaartsdag
Alle leerlingen vrij
Ouderraadoverleg
5 t/m 7 juni Schoolkamp voor gr 8
leerlingen

Let op! Gewijzigde datum
Het voorlichtingsuur VO voor ouders gr 6 is verzet naar
maandag 27 mei 2019. In onze jaarkalender die we
aan alle ouders hebben gegeven staat dit voorlichtingsuur nog op de verkeerde datum. De aanvang is
om 19:00 uur.
Ondanks dat uw kind pas in gr 6 zit is het heel goed
alvast meer te horen over het voortgezet onderwijs.
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Nieuws van de Ouderraad (OR)

Activiteiten na de meivakantie

Heeft u uw kind al ingeschreven voor de @rchipel
Avondvierdaagse? Deze happening wordt geheel geregeld door onze Ouderraad. Klein zijn we gestart en elk
jaar is onze eigen Avondvierdaagse professioneler geworden.
In de week van 17 juni tot en met 20 juni vindt de
@rchipel Avondvierdaagse plaats. Lukt het u niet om
mee te lopen? Dan vinden we het ook leuk dat wij u als
toeschouwer kunnen verwelkomen.

Na de meivakantie worden er op onze basischool weer
diverse activiteiten georganiseerd. Niet alleen naschoolse activiteiten, maar ook onder schooltijd. U
kunt hierbij denken aan sport, spel, yoga, dans, gym
Artlab, theater en nog veel meer….
De nieuwe activiteitenladder is beschikbaar vanaf
woensdag 8 mei. Op de activiteitenladder die nu op de
website staat, kunt u ook zien wat er allemaal wordt
georganiseerd.

Sport, spel, knutselen en schminken

Mocht u meer willen weten? Of kinderen willen inschrijven mail dan naar : gclaasz@deschoor.nl
Interesse in meer activiteiten? Bekijk dan gerust ook de
Facebook: Place2B jongerencentrum Buiten en De
Droomspeelbus.

Dinsdag
Tijd
Leeftijd

Voor meer informatie over kinderactiviteiten in Almere
(Buiten) check de FB pagina en like de pagina meteen:
Kinderactiviteiten Almere buiten .

Activiteiten in de meivakantie

Kosten
Waar

: 23 april
: 13:00 -15:00 uur
: 04 – 12 jaar (jonger dan 6 jaar onder
begeleiding)
: gratis
: Buurtcentrum de Cartoon, Gerrit th
Rotmanlaan 28, Stripheldenbuurt

Deze vakantieactiviteit wordt georganiseerd door de Buurtsportcoach van TIO, KDV Partou, De Droomspeelbus en de
kinderopbouwwerker van de Schoor - Welzijn in Almere.

Kleedjesmarkt op Koningsdag
Op Koningsdag zaterdag 27 april organiseert Smallsteps
@rchipel ook dit jaar weer de kinderkleedjesmarkt .

Buiten op het schoolplein is weer van alles te doen.
Smallsteps zal ook zelf aanwezig zijn met een activiteit.

Sport, spel, knutselen en schminken
Dinsdag
Tijd
Leeftijd
Kosten
Waar

: 24 april
: 13:00 -15:30 uur
: 04 – 12 jaar (jonger dan 6 jaar onder
begeleiding)
: gratis
: Basisschool de @rchipel,
Maldivenweg 45, Eilandenbuurt

Deze vakantieactiviteit wordt georganiseerd door de kinderopbouwwerker en de stagiaire van de Schoor - Welzijn in
Almere.

We hopen ook uw kind te begroeten.
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Sportdagen in het
Topsportcentrum

Innen van schoolgelden

Ook dit jaar organiseren wij onze sportdagen voor de
groepen 3 tot en met 8 in het topsportcentrum in Almere Poort. We weten dat het een flink stuk bij onze
school vandaan is, maar wij willen deze professionele
sportdag de leerlingen niet onthouden. Hoe prachtig
is het ook om zelf in deze hal te mogen sporten!

Wanneer u dit leest en beseft dat de betaling met
school voor dit schooljaar nog niet loopt, dan heeft u
2 mogelijkheden: De betaling direct starten via Clubcollect (u heeft hiervoor inloggegevens gekregen) of
contact opnemen met de administratie. Dit jaar hebben we voor het eerst alle bedragen via Clubcollect
laten lopen. De Tussenschoolse opvang gelden,
schoolreis of schoolkamp en de ouderbijdrage.

Tijdens de sportdag zullen de leerlingen vier sporten
ervaren in de vorm van clinics. Ook spelen zij een
trefbaltoernooi. In de hoofdzaal is een FUN park met
verschillende onderdelen. De groep doet al deze onderdelen met elkaar.

Wees u bewust dat u uw kind zelf moet brengen &
halen. Ons advies is met leerlingen uit de klas te carpoolen. Spreek dit tijdig met andere ouders af. Wanneer? Vanaf 8:45 uur zijn de leerlingen welkom. Om
09:00 start de sportdag en om 14:00 uur kunt u uw
kind weer ophalen.

Cursus opvoeden & Zo

Alsluiting brede School project
thema voedsel
Met een grote glimlach kijken we terug op een succesvol project.
Van de opening met de directeur van DEEN tot en met
de afsluitende markt gisteren heeft de school volop in
het teken van voedsel gestaan. Een leerzaam project
voor de leerlingen. Van creatief denken tot creatief
doen. Mooi om te zien. En voor het goede doel (VLA,
stichting Wensjes…. en school) is hard gelopen en gewerkt. Momenteel zijn we nog druk aan het tellen,
maar natuurlijk zullen we laten weten wat de opbrengst is. Grootse complimenten aan de projectgroep! Dank voor de goede organisatie!

Ben je benieuwd? Of heb je interesse? Lees dan
bijgevoegde flyer. Je kunt hierin meer informatie
vinden over de cursus, wanneer de cursus
plaatsvindt en ook wordt vermeld dat aan deze cursus voor ouders geen kosten verbonden zijn.

Bedrijfshulpverlening
Wist u dat een groot aantal van onze collega’s voor
de veiligheid jaarlijks geschoold worden in bedrijfshulpverlening? Hiernaast een kleine impressie.
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