Staken: zorg voor goed onderwijs
Woensdag 6 november waren de meeste basisscholen
gesloten wegens de onderwijsstaking. Ook alle personeelsleden van de @rchipel hebben het werk neergelegd. We maken ons grote zorgen om de kwaliteit van
het onderwijs in z’n algemeenheid. We waarderen het
zeer dat ouders/verzorgers veel begrip hebben getoond
voor de staking. Het is goed om te zien dat ouders ook
landelijk in de media steeds meer van zich laten horen.
Hiermee wordt steeds duidelijker dat het niet alleen
een zorg is van personeel maar dat het een
‘maatschappelijk probleem’ is.
Wij vinden als team dat we een prachtig vak hebben.
We weten dat we samen met u het verschil kunnen maken voor de kinderen. Op een basisschool leggen we
met elkaar de basis. De basis voor een sterke ontwikkeling in alle opzichten. Natuurlijk op leergebied (van rekenen tot taal), maar zeker ook de persoonlijke ontwikkeling. Hoe gaan we met elkaar om, hoe werk je aan
zelfvertrouwen, hoe werk je aan je zelfstandigheid, hoe
toon je respect, hoe leer je te plannen, hoe neem je je
verantwoordelijkheid…….enzovoort.
De kinderen verdienen een goede juf of meester. We
zien overigens nog maar enkele meesters…..Slechts weinig jongeren kiezen voor dit mooie vak. Wat is daarvan
de oorzaak? Helaas is de beeldvorming van ons vak niet
goed. Het beeld is dat je in het onderwijs een slecht salaris krijgt en dat de werkdruk hoog is. Dat nodigt niet
uit om voor het vak te kiezen en dat zien we bij de lerarenopleiding in Almere ook terug. Er kiezen weinig studenten voor de lerarenopleiding.
Ons vak verdient meer aanzien. De leerkracht staat in
de Nederlandse rangschikking op plaats nummer 69. Dit
doet geen recht aan de belangrijke plaats die een leerkracht heeft in onze maatschappij. Een “Top Tien” notering zou beter passen, lijkt ons.
Een beter salaris zou zeker helpen om meer jongeren
richting het basisonderwijs te trekken. Maar nog belangrijker: geef leerkrachten de tijd om werkelijk met
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Vrije dagen en bijzonderheden:
22 november
29 november
2 december
5 december
6 december
9 december
10 december
11 december
18 december
19 december
20 december
23 december tm
3 januari
6 januari
6 en 7 januari

Talentenshow 1/2G, 3A, 6B en 8A
Talentenshow 2/3A, 4B, 5B en 8D
Ouderraadoverleg
Sinterklaasfeest: 12.30 uur vrij
Studiedag: alle leerlingen vrij
!!! Versieravond KERST !!!
Medezeggenschapsraadoverleg
Opa en Oma-ochtend
Kerstdiner 17.30-19.00 uur
Voorbereidingsmiddag: 12.00 vrij
Studiedag: alle leerlingen vrij

Kerstvakantie
Eerste schooldag van 2020
Kledingmarkt gevonden voorwerpen

het geven van
goed onderwijs
bezig te zijn. Er
gaat teveel tijd
naar allerlei administratieve taken.
Tijd moet vooral
naar kinderen
gaan. Tijd voor
goede lesvoorbereidingen. Tijd om met elkaar te werken
aan een optimale onderwijskwaliteit op de @rchipel.
We werken met een gemotiveerd team. Het werkplezier
is zeker aanwezig. Maar het staat wel onder (werk)druk.
Van werkdruk naar werkplezier!
De huidige problemen vragen om een structurele aanpak. Geld wordt alleen waardevol als er ook sprake is
van een duidelijk gestructureerd meerjarenplan. Helaas
kiest onze regering voor het plakken van pleisters en
ontbreekt het structurele plan……..De vakbonden zullen
ongetwijfeld nadenken over verdere acties. Wordt vervolgd! We houden u uiteraard op de hoogte.
Wim van Slijpe & Claudia Heusen
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Wellicht vergeten te betalen?
Het kan zijn dat u nu ineens schrikt en denkt ……………..
inderdaad ik moet nog zorgen dat ik de tussenschoolse
opvang gelden en/of de ouderbijdrage overmaak. Heel
graag ontvangen wij deze gelden. Zeker omdat ook voor
ons de maand december een dure maand is.
Vooral in deze maand ziet u terug wat onze Ouderraad
met uw bijdrage doet. Deze groep ouders zorgen voor
de extra’s voor de leerlingen in school. Dadelijk hebben
we weer een sprookjesachtige Sinterklaasschatkamer
waaruit leerlingen een cadeau mogen kiezen. Wij horen
van oud-leerlingen terug, dat de herinnering hieraan
hen dierbaar is. Ook het schoencadeau en het lekkers
wordt door de Ouderraad verzorgd. Voor de kerst zorgt
uw bijdrage voor extra’s, zoals een groepscadeau voor
de klassen en kunnen we de school in kerstsferen
omtoveren. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij de
betaling, omdat u bijvoorbeeld niet kunt inloggen. Kom
dan gerust naar de directie of administratie. Wij helpen
u het in orde te maken. Kunt u de gelden momenteel
echt niet missen, dan horen we dit graag. We kunnen
met u hierover dan afspraken maken

Leerstof op school en thuis
U kunt uw kind thuis ondersteunen door leerstof op
een speelse wijze te herhalen. Deze ondersteuning kan
een waardevolle aanvulling betekenen voor het verder
ontwikkelen van de talenten van uw kind.
Via onderstaande link vindt u meer informatie. We
hopen dat u met plezier en vertrouwen aan de slag kunt
met uw kind. Liever 10 minuten per dag op een speelse
manier oefenen, dan een uur verplicht aan tafel met
een leerboek voor hun neus! Op de website vindt u
meer informatie per bouw en vakgebied:
archipel.asg.nl/leerstof
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MEEdoen in kinderopvang of basisonderwijs: vrijwilligers gezocht!
MEEdoen richt zich op kinderen met een motorische
ontwikkeling, een taal- of
spraakachterstand, een verstandelijke of lichamelijke
beperking, problemen met zelfredzaamheid, een achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling of probleemgedrag. Inzet van vrijwilligers maakt dat er extra
handen op de groep kunnen worden geboden, zodat
het kind extra aandacht krijgt bij die punten die voor
hem/haar belangrijk zijn. Bekijk voor meer informatie
de meegestuurde flyer, of de website: meeijsseloevers.nl

Boeken Kinderboekenweek cadeau!
Ook dit jaar kwam Verhalenverteller Rudolf
Roos voor alle groepen
een verhaal vertellen.
Dat doet hij fantastisch
en de kinderen luisteren
ademloos.
Omdat het Kinderboekenweek was, vertelde
Rudolf ook het een en
ander over boeken die
speciaal voor deze week
waren geschreven.
Als verrassing deed hij de deze boeken cadeau aan onze schoolbibliotheek, de @rchibieb. Wat een leuk gebaar. We zijn er heel blij mee!
Quinty en Sean uit de groep van juf Circe en juf Marian
mochten de boeken in ontvangst nemen.
Als ze ingevoerd zijn in het systeem, kunnen alle kinderen ze lezen!
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Dit is ook het wijkteam: help jij het
Sinterklaaspakhuis vullen?
Het wijkteam heeft veel verschillende kanten. Zo kun
je met een vraag rondom schulden of voor
dagbesteding, huishoudelijke hulp, het doen van

Samen met uw kind aan zijn of haar
gewicht werken...

vrijwilligerswerk en activiteiten in de wijk bij het
wijkteam terecht. Soms organiseert het wijkteam zelf
ook activiteiten, zo ook het sinterklaaspakhuis.

Wilt u samen met uw kind op een leuke en verantwoorde manier aan zijn of haar gewicht werken? Geef je dan
nu op voor Cool 2B Fit!

De Sint heeft vernomen dat kinderen thuis vaak

Cool2Bfit is een programma dat op een gezonde manier
en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen van 8 tot 12 jaar met overgewicht
of obesitas samen met hun ouders/ verzorgers. Bekijk
voor meer informatie de meegestuurde flyer, of de
website: www.cool2bfit.nl

sinterklaas vieren en pakjes krijgen niet vanzelfspre-

Droomspeelbus-Maltaplantsoen
verhuist in de winter naar binnen…
Vanwege het weer (eerder donker, soms regen ) zal het
project van de Droomspeelbus - Maltaplantsoen op de
woensdagen naar binnen verhuizen

speelgoed hebben liggen waar lang niet altijd meer
mee gespeeld wordt. Ook zijn er kinderen voor wie
kend is. De wijkteams van Almere Buiten hebben daarom – naar een initiatief uit Almere Haven - het sinterklaaspakhuis opgezet, zodat ieder kind een
cadeautje kan krijgen. Op de flyer ziet u waar, wanneer
en hoe.
Alleen speelgoed inbrengen, zonder er speelgoed voor
terug te hoeven, is zeker ook welkom. Ieder jaar blijft
er speelgoed over, dat het wijkteam weggeeft aan een
goed doel voor kinderen. Heb je geen speelgoed om in
te leveren en wil je jouw kind wel een pakje geven uit
de zak van Sinterklaas, meld je dan bij je eigen
wijkteam.
Het Sinterklaaspakhuis wordt georganiseerd door de
wijkteams van Almere Buiten. Voor meer informatie:
neem contact op met Aranka Verheugd, afeverheugd@almere.nl of 0636344762.

Bekijk voor meer informatie de meegestuurde flyer
Brede school de @rchipel
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***
***OPROEP***
***
van de OR en de
Kerstcommissie

Op 9 DECEMBER is de Kerstversieravond. We toveren de
school dit keer om tot een sfeervol winterwonderland.

Talentenshow
Op 22 en 29 november vinden de volgende talentenshows plaats. In de kalender op pagina 1 van deze
nieuwsbrief ziet u wanneer welke groepen op ons
mooie podium voor u zullen 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?

We starten om 19.00 uur.
Kunt u ‘s avonds niet, maar wel overdag, dan is ook die
hulp heel erg welkom. Het is een hele grote school en
vele handen maken licht werk.

Veilig verkeer rondom de school…
We gaan de komende tijd weer
een periode tegemoet waarin
het ’s ochtends schemert of het
zelfs nog donker is. Dit komt de
verkeersveiligheid natuurlijk niet
ten goede. We vragen u daarom extra aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid.
Neem rustig de tijd om naar school te komen. Woont u

U KOMT ONS TOCH HELPEN?
Kom dan op 9 december om 19.00 uur naar de
@rchipel. Geef (eventueel) uw beschikbaarheid op via
de mail van de ouderraad: orlid@archipel.asg.nl , zodat
we ongeveer weten op hoeveel hulp we kunnen rekenen.

dichtbij? Breng uw kind dan het liefst lopend of op de
fiets naar school. Zo voorkomen we een overvolle parkeerplaats voor de school. Voor de kinderen in de groepen 7 en 8 is het heel goed om alvast met het op de
fiets naar school gaan te oefenen, voordat ze naar het
voortgezet onderwijs gaan. Hoe mooi om ze daar onder
begeleiding van hun ouders mee te laten starten.

Mocht u toch met de auto moeten komen? Houd u dan
aan de regels die er gelden. U mag maar aan 1 kant het

***Alvast bedankt***

parkeerterrein op en het is belangrijk dat u de pijlen
volgt.
Parkeer ook altijd uw auto in één van de parkeervakken,
voordat u uw kinderen de auto uit laat.
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Nieuwe fietsen…

Kunstwerken Kinderboekenweek
uitgestald in de hal...
Het thema van de Kinderboekenweek was vervoer dit
jaar. Dat zie je wel aan de prachtige kunstwerken van
de kinderen van de voorbouw die tentoongesteld staan
in de hal van het hoofdgebouw.

Hierboven een foto van de prachtige nieuwe fietsen
die de voorbouw heeft gekregen. Dit is mede mogelijk
gemaakt door de bijdrage van de markt van het afgelopen schooljaar. De kleuters zijn er erg blij mee

Opstap: een programma voor ouders met kinderen van 4 tot 6 jaar
Wilt u


uw kind meer stimuleren in zijn of haar (taal)
ontwikkeling?

Ideeën uitwisselen over de (taal)ontwikkeling
met andere ouders?

De band met uw kind versterken door het doen
van activiteiten?
Dan is Opstap iets voor u!
Bekijk voor meer informatie de meegestuurde flyer, of
de website van De Schoor
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Activiteiten na school...

Groep 8 naar het Anne Frankhuis…

Er worden de hele week uitdagende en leerzame

Lex uit groep 8 A vertelt:

naschoolse activiteiten voor kinderen georganiseerd

“We gingen met de bus naar het Anne Frank huis. Toen

op de @rchipel, zoals bijvoorbeeld :

we daar aankwamen moesten we even wachten. Daar-

Peuterdans, Graffiti, Sporten in de Wijk en ARTlab,

na mochten we naar binnen. We gingen eerst naar een

zaalvoetbal, spelletjesmiddag en meer....Zie de meege-

andere ruimte. Daar kregen we meer informatie over

stuurde activiteitenladder!

Anne Frank, maar eigenlijk wisten we al heel veel. Daar-

Voor informatie en inschrijvingen mail naar Gwen. Zij is
kinderopbouwwerker van De Schoor, Welzijn in Almere.
E-mail: gclaasz@deschoor.nl

na gingen we echt het Anne Frank huis in. Het was geweldig. Toen we bij de boekenkast aankwamen, bedacht ik pas hoe het zal zijn om daar meer dan 2 jaar
ondergedoken te zitten. Een stukje verder, bij de laatste
zaal kwamen we aan waar haar dagboek lag. Dat was
geweldig om te zien”.
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