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Vrije dagen en bijzonderheden: 

3 april: MR vergadering 19.30 uur 

13 april: Talentenshow 1/2A, 4C, 5C, 7B 

16 april:                OR vergadering 19.30 uur 

20 april:  Talentenshow 2/3A, 4B, 5B, 7A  

20 april: Laatste dag schoolfruit  

25 april:  Afsluitende markt project Kunst van 
 17 tot 19 uur 

26 april: Voorbereidingsmiddag, leerlingen 
 om 12 uur vrij 

27 april Incasso ouderbijdrage termijn 8 

27 april: Koningsdag, kleedjesmarkt brede 
 school 

27 april t/m 13 mei: meivakantie 

15 mei: MR vergadering 19.30 uur 

17 mei: Schoolreisje groep 1 t/m 4 

18 mei: Schoolreisje groep 5 t/m 7  

Fruit tijdens het 10-uurtje 
 
De afgelopen maanden hebben de kinderen op woens-
dag, donderdag en vrijdag een stuk fruit gekregen. Dit 
werd gefinancierd door een subsidie van de EU. Een 
groep ouders en een vrijwilliger van Doenersdreef heb-
ben er voor gezorgd dat het fruit werd schoongemaakt 
en verdeeld. Elke week weer een enorme klus! We zijn 
dankbaar dat het project dankzij hun inzet zo goed ver-
lopen is. 
 
Op 20 april stopt het 
fruitproject. We vin-
den het belangrijk 
dat onze leerlingen 
een gezond 10-uurtje 
eten. Fruit en snoep-
groente zijn een gezonde keuze. We willen u daarom 
vragen om uw kind(eren) fruit of snoepgroente als 10-
uurtje mee te geven. We hebben gemerkt dat ze over 
het algemeen gesmuld hebben van de verschillende 
fruit- en groentesoorten. We hopen op uw medewer-
king. 
Vanaf 23 april nemen de kinderen dus op alle dagen zelf 
weer een 10-uurtje mee, bij voorkeur fruit of groente. 

Brede school project KUNST 

Op dinsdag 20 maart is het project Kunst oorverdovend 
van start gegaan. Een brassband zorgde voor een swin-
gende opening op het schoolplein.  
De komende weken staan in het teken van Kunst. 
Woensdag 25 april is er van 17 tot 19 uur een markt ter 
afsluiting. De kunstwerken kunnen dan bewonderd en 
gekocht worden.  U bent van harte welkom! 
 

Scheidingsprogramma’s voor jonge 
kinderen bij Humanitas 
 
Op jonge kinderen kan de scheiding van hun ouders 
een grote impact hebben. Humanitas biedt speelse 
programma’s, die kinderen helpen bij de verwerking. 
Voor 4 tot 6 jarigen is het programma Stoere Schild-
padden en voor 6 tot 8 jarigen is het program-
ma  Dappere Dino’s. 
  
De programma’s bieden kinderen in groepsverband de 
mogelijkheid om (spelenderwijs) hun ervaringen, ge-
voelens en gedachten een plaats te geven. Ze leren 
omgaan met probleemsituaties en ontwikkelen meer 
zelfvertrouwen. Ouders worden nauw betrokken bij 
het programma en krijgen onder andere handvatten 
voor het omschakelen van partnerschap naar collega-
ouderschap. 
De bijeenkomsten staan onder leiding van deskundige 
coaches van Humanitas Gezin en Verlies Almere.  Aan 
het volgen van de programma’s  zijn GEEN kosten ver-
bonden voor ouders en kinderen.  
 
Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met 
de intern begeleiders van school of met Humanitas, 
Saskia Koning, Projectcoördinator Gezin en Verlies, tel. 
06 35 11 14 80, of per e-mail: s.koning@humanitas.nl. 

http://archipel.asg-almere.nl/
mailto:s.koning@humanitas.nl
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Nieuws van de Ouderraad (OR) 
 
Op 16 april komt de ouderraad weer bij elkaar om 19.30 
uur. De vergadering vindt plaats in school en u bent van 
harte welkom om een vergadering bij te wonen. Vindt u 
het leuk om actief te zijn in de school, maar heeft u be-
perkt tijd? Dan kunt u ook een bijdrage leveren aan 1 
activiteit of een evenement. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
ouderraad (orlid@archipel.asg.nl). 

Droomspeelbus 
 
Elke donderdag van 16 tot 17 
uur kunnen leerlingen mee-
doen met de activiteiten van 
de Droomspeelbus. Tikspelen, 
lasergamen, ultimate frisbee 
en nog veel meer. Zie  bijlage. De activiteiten zijn gratis! 

Nieuws van Slimfysio 
 
Vindt u het ook zo belangrijk om uw kind te laten spor-
ten, maar heeft u de financiële middelen niet? Dankzij 
het Jeugdsportfonds Almere kan ook uw kind sporten! 
  
Het Jeugdsportfonds Almere maakt het mogelijk voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen 
normaal geen lid kunnen worden van een sportvereni-
ging, een heel jaar lang gratis te sporten bij Slim Fysio 
Sport. 
 
Heeft u zelf kinderen, of kent u gezinnen die graag hier-
voor in aanmerking willen komen? Attendeer ze dan op 
dit bericht en neem contact op  via de mail suzan-
ne@slimfysio.nl of 036-8801191 / 06-52677732. 

Naschoolse activiteiten op Facebook 
 
Alle kinderen van school mogen meedoen met de na-

schoolse activiteiten van de @rchipel, maar ook van de 

Stripheldenbuurt. Op de website van De Schoor 

www.deschoor.nl/html/index.php?paginaID=2141 kunt 

u deze ladders vinden. Op de Facebookpagina Kinderac-

tiviteiten Almere Buiten vindt u altijd het laatste nieuws. 

Like ons en mis niks! 

Archicrew organiseert talentenshow 
 
De kinderraad van de brede school heeft een zeer suc-
cesvolle talentenshow georganiseerd in jongerencen-
trum Place2B. 
Maar liefst 17 acts namen deel aan de show: Nevayro 
uit 6A DJ V Master, Aaliyah uit 8B dans, Jonessa uit 6B 
zang, Kayley uit 8B dans, Roxanne uit 5A zang en dans, 
Quishawn , Quinn en Miron uit 4A dans, Laila en Melis-
sa uit 5D zang en dans, Roma en Luna uit 7A dans, 
Freya uit 3A zang, Aya en Risa uit 7A dans, Chloe uit 7A 
dans/karate, Denis uit 7B, zang, Faith en Anouk uit 8D 
dans, Dashira uit 6A dans, Kyandra en Geffrey uit 7C/5B 
zang en de LOJZ GROEP uit 7C dans. 

Een professionele jury beoordeelde de 
acts. De eerst plaats was voor Nevay-
ro, die de zaal in beweging kreeg van-
achter de draaitafel. Aya & Risa wer-
den beloond met een tweede plaats. 
Met een strakke en 
eigen dans-
choreografie wist de 

tweeling de zaal 
3 minuten lang 
te boeien. De 
zussen  Kyandra 
& Geffrey be-
haalden met hun energieke dans 
de derde plaats. De jury bena-

drukte dat alle talenten eigenlijk winnaars waren en 
zeer talentvol zijn! 

Ook de leden van de kinderraad bleken zeer talentvol. 
Ze regelden het licht en geluid, verzorgden de presen-
tatie en de hapjes en de drankjes. Ze hebben zelfs gere-
geld dat er een artikel in de krant verscheen! 
www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/
nieuws/1455024-kinderen-uit-buiten-tonen-talent-in-
show 
 

Activiteitencoördinator Gwenny Claasz Coockson is 

trots op de goeie organisatie van de kinderraad van de 

Archipel, vrijwilligers en stagiaires van Place2B. Mede 

dankzij hun inzet is het een zeer succesvolle middag 

geweest. 

 

 

http://archipel.asg-almere.nl/
mailto:orlid@archipel.asg.nl
mailto:suzanne@slimfysio.nl
mailto:suzanne@slimfysio.nl
http://www.deschoor.nl/html/index.php?paginaID=2141
http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1455024-kinderen-uit-buiten-tonen-talent-in-show
http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1455024-kinderen-uit-buiten-tonen-talent-in-show
http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1455024-kinderen-uit-buiten-tonen-talent-in-show
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Vliegerfeest Eillandenbuurt 
 
Op zaterdag 24 maart kwamen er tientallen kinderen, 
al dan niet met een vlieger, naar het Vliegerfestival op 
ons schoolplein. Het Vliegerfestival werd georganiseerd 
door wijkbewoners, OBS de Archipel, Kinderwerk/
Wijkteam van Welzijnswerk de Schoor, KDV Smallsteps, 

Doenersdreef Zorgin-
stelling, Kinder Fysio-
therapie Slim fysio 
en De koffie Traiteur 
en werd gesponsord 
door diverse onder-
nemers. 

Het is een zeer geslaagde 
middag geweest, met 
zon , gezelligheid en mis-
schien iets te weinig 
wind, maar dat neemt 
niet weg dat vrolijke vlie-
gers het begin van de 
lente hebben ingeluid.  

Kleedjesmarkt Koningsdag 

Op vrijdag 27 april zijn alle kinderen vrij vanwege Ko-
ningsdag. Traditiegetrouw kunnen kinderen die dag 
speelgoed en andere spulletjes verkopen op de Kleed-
jesmarkt op het schoolplein van onze school. De brede 
school zal daarnaast zorgen voor een springkussen en 
er kan geschminkt worden om helemaal in de feest-
stemming te komen.   
Iedereen is welkom tussen 10 en 13 uur. Er is geen ex-
tra toezicht aanwezig, dus kinderen kunnen met hun 
ouders of zelfstandig komen. 

Buitengewoon Almere heeft hulp 
nodig! 
 
Buitengewoon Almere haalt dagelijks voedselover-
schotten op in Almere om er vervolgens gezonde war-
me maaltijden van te bereiden. De warme maaltijden 
verspreiden ze onder de minimumhuishoudens. De mi-
nimumhuishoudens helpen volop mee in dit proces. 
Buitengewoon Almere werkt met iedereen samen on-
der het motto: kom meehelpen en verdien een maal-
tijd.   

Vanuit een foodbeurs in de RAI komt een grote hoe-
veelheid voedsel naar Almere. Kunt u helpen op 1 van 
onderstaande dagen?  
Donderdag 31 mei van 8 tot 12 uur of van 11 tot 15 uur 
en vrijdag 1 juni van 8 tot 12 uur of van 11 tot 15 uur.
  
Het gesorteerde voedsel wordt gedistribueerd onder 
de minimumhuishoudens in Almere, dit doen ze door  
boodschappentassen te vullen en uit te delen en door  
warme maaltijden te bereiden voor de minimumhuis-
houdens. 
Als dank voor het vrijwilligerswerk, ontvangt u een 
boodschappentas gevuld met producten.   
Aanmelden: email info@buitengewoonalmere.nl of via  
www.buitengewoonalmere.nl. 

Naschoolse activiteiten betalen met 
een strippenkaart 

Doet uw kind al mee aan de naschoolse activiteiten? Er 
is een divers aanbod. We bieden kinderen de mogelijk-
heid om met allerlei sportieve en creatieve activiteiten 
kennis te maken en zo te ontdekken wat ze leuk vinden 
en waar ze goed in zijn. Sommige activiteiten zijn gratis 
en voor andere activiteiten vragen we een kleine ver-
goeding.  

Vanaf nu kunt u ook een strippenkaart ko-
pen, zodat uw kind niet met gepast geld, 
maar met een  strippenkaart kan ‘betalen’ 
bij een activiteit. De strippenkaart kost €10,- en heeft 
22 strippen van €0,50. Dat betekent dus een voordeel 
van €1,-! De strippenkaart is te koop bij activiteitenco-
ördinator Gwen Claasz Coockson. Ze is aanwezig in het 
kantoor bij het Eilandhuis op maandag en woensdag 
vanaf 10.30 uur (claasz@deschoor.nl).  

http://archipel.asg-almere.nl/
mailto:info@buitengewoonalmere.nl
http://www.buitengewoonalmere.nl.
mailto:claasz@deschoor.nl

