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Vrije dagen en bijzonderheden: 

22 november   Leerlingen 12:00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

23 november  Alle leerlingen vrij – studiedag 

30 november  Talentenshow 13:30 uur  
                                                                    2/3A,4B,5B en 7A 

5 december  Sinterklaas op school 

7 december  Opruimdag Sinterklaas 

10 december Versieravond kerst 

11 december Medezeggenschapsraadoverleg 

12 december Opa & oma ochtend 

19 december  Kerstdiner 

20 december Leerlingen 12:00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

                                 vanaf 10:30 uur spelletjesochtend 

21 december Alle leerlingen vrij – studiedag 

24 december t/m 

4 januari  Kerstvakantie 

7 januari  1e schooldag in 2019 

Marktonderzoek onder ouders 
 
In de afgelopen periode heeft onze medezeggenschaps-
raad een aantal ouders geïnterviewd over informele 
ouderbetrokkenheid en tijdens ons laatste overleg heb-
ben zij hun bevindingen hierover met ons gedeeld. Dit 
was een cadeautje voor ons. Het is prachtig om te zien 
hoe enthousiast onze MR-leden dit hebben opgepakt en 
hoe creatief er in mogelijkheden wordt gedacht. 
 
Niet alle bevindingen kunnen we nu delen, maar enkele 
punten willen we u zeker niet onthouden.  Punten 
waarover ouders enorm enthousiast zijn:  onze commu-
nicatie met name via ClassDojo,  de rust & structuur die 
wij bieden, onze Kanjertraining,  de brede zorg die wij 
bieden ook aan leerlingen die extra nodig hebben,  goe-
de samenwerking met andere organisaties en ons conti-
nue-rooster. 
Tips die de ouders hebben gegeven zijn: de timing van 
de communicatie, ouders willen graag meer informatie 
over Kanjertraining en over andere thema’s, bewust-
heid rondom andere culturen, hygiëne kleutertoiletten 
en het aangeven van mogelijkheden & beperkingen op 
de @rchipel. 
 
Voor ons is het zeer interessant om te ervaren hoe tops 
ook tegelijkertijd tips kunnen zijn en dat soms kleine 
aanpassingen grootse effecten kunnen hebben. Weet 
dat we deze tops & tips zeker meenemen en dat we op 
korte termijn dan wel op langere termijn hier aandacht 
voor hebben. Ook willen we duidelijker aangeven tot 
waar onze mogelijkheden liggen. 
 
We gaan een gezellige tijd in. De komende periode zijn 
er veel activiteiten en bijzonderheden, zoals de Sintvie-
ring, het Kerstdiner op school en onze opa & oma och-
tend. Het is altijd een drukke tijd, maar ook een hele 
mooie tijd en we  moeten niet vergeten er ook heerlijk 
van te genieten.    
 
En mocht u—ondanks de gezellige drukte - iets aan ons 
willen laten weten? U hoeft niet te wachten tot een 
volgend ouderonderzoek, maar spreek ons gerust aan. 
 
Veel plezier in de komende periode.  
Wim van Slijpe & Claudia Heusen 

 

Wijziging datum  
                      schoolreis gr 5 t/m 7 
 
In onze jaarkalender staat vermeld dat op 17 mei 2019 
de gr 5 t/m 7 op schoolreisje gaan. Het schoolreisje 
voor de gr 5 t/m 7 is verplaatst naar vrijdag 14 juni 
2019.  

Wijziging innen van gelden 
 
Wij zijn een samenwerking aangegaan met ClubCollect, 
een organisatie met ruime ervaring op het gebied van 
o.a. ouderbijdrage-inning. Zij bieden ondersteuning 
door de administratieve verwerking over te nemen, 
zoals het versturen van betaalverzoeken en betaalher-
inneringen namens ons. 
Helaas heeft het overzetten naar ClubCollect meer tijd 

gekost dan gedacht. We doen er alles aan om ervoor te 

zorgen dat de eerste betaling in november kan plaats-

vinden.  

 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Nieuws van de Ouderraad (OR) 
 
Met een grote groep ouders hebben we de school  afge-
lopen donderdag in prachtige Sint sfeer aangekleed. We 
waarderen het enorm dat er zoveel ouders hebben ge-
holpen. Ook onze schatkamer is prachtig geworden.  
Op 7 en 10 december wordt de school omgetoverd naar 
de kerst. Wilt u uw hulp aanbieden (ook onder school-
tijd kunt u ons helpen), meld dit dan gerust bij onze ad-
ministratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Naschoolse activiteiten 
 
Nieuwsgierig naar de nieuwste activiteiten die op de 
@rchipel of in onze buurt worden gegeven? Lees dan 
bijgaande folder “nieuwe activiteiten”. Het is enorm 
leuk voor kinderen om met verschillende activiteiten 
kennis te maken. Wilt u meer informatie? Aan onze 
website hangt  de activiteitenladder waarop alle activi-
teiten staan vermeld. Ook is het mogelijk u te laten 
informeren. U kunt daarvoor 
contact opnemen met Gwen  - 
onze kinderopbouwmedewer-
ker. Haar mailadres is   
claasz@deschoor.nl 

 
 
 
 
 

Zorgvuldig omgaan met  
beeldmateriaal 
 
We willen zorgvuldig omgaan met gegevens van leer-
lingen en ouders/verzorgers. Omdat we zo bijdragen 
aan een veilige school en een veilige werkomgeving. 
Daarnaast verplicht de privacywetgeving organisaties - 
dus ook scholen - om passende maatregelen te nemen 
om persoonsgegevens te beschermen. In de nieuwe 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is 
het omgaan met persoonsgegevens aangescherpt.  
Middels een toestemmingsformulier vragen we u aan 
te geven waarvoor onze school beeldmateriaal van uw 
kind(eren) mag gebruiken. Dit toestemmingsformulier 
krijgt uw oudste zoon/dochter een van de komende 
dagen mee naar huis. Op het toestemmingsformulier 
kunt u zien voor welk doel de verschillende foto’s/
videobeelden gebruikt worden.  
Op onze school laten wij vaak met beeldmateriaal zien 
waar we mee bezig zijn. Tijdens verschillende activitei-
ten maken we foto- of filmopnamen. Bijvoorbeeld tij-
dens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw kind
(eren) kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij 
gebruiken geen beeldmateriaal waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en 
video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij 
vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te 
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal, aangezien 
uw kind(eren) jonger is dan 16 jaar.  
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw 
kind op internet verschijnen. Het is goed uw keuze 
thuis met uw kind(eren) te bespreken, dan weten ze 
zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of 
niet mag.  
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat 
door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan 
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed 
op. Wij vertrouwen erop dat ouders zorgvuldig om-
gaan met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op 
internet en social media. 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming 
intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toe-
stemming geven. Zonder toestemming zal er geen 
beeldmateriaal van uw kind gebruikt en gedeeld wor-
den. 

http://archipel.asg-almere.nl/
mailto:claasz@deschoor.nl
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Terugblik op ons Oudercafé 

Op donderdag 8 november  hebben we ons jaarlijks Ou-
dercafé  georganiseerd met dit keer als onderwerp ge-
drag en sensomotorische ontwikkeling. Er is gesproken 
over  “wat een kind aan gedrag laat zien is niet altijd wat 
het lijkt”. Frans Koornberg en zijn collega van Intraverte 
hebben de informatie gegeven en de avond geleid. Op 
school werken we nauw met Intraverte samen. 
 
Een groep van ongeveer 25 ouders was aanwezig. Het 
was een interactieve avond waarbij de aanwezigen zeer 
geïnteresseerd waren (en enthousiast). Intraverte heeft 
een mooie kijk op het gedrag van kinderen. Maar vooral 
ook over de wijze waarop je als ouder/leerkracht anders 
kunt kijken en kunt reageren op bepaalde gedragingen.  
 
Het is nog ver weg, maar volgend schooljaar willen we 
zeker weer het Oudercafé organiseren. Vindt u het jam-
mer dat u het dit keer hebt gemist? Weet dat we de da-
tum van het Oudercafé direct in onze jaarkalender 
zetten, zodat u de datum van tevoren eventueel vrij kan 
houden. 

MR-verkiezingen 
 
Omdat een ouder uit onze Medezeggenschapsraad is 

gegaan, hebben we aangegeven dat er plaats is voor 

een nieuw lid. We zijn enorm blij dat drie ouders zich 

hiervoor hebben opgegeven. Wat fijn dat ouders zich zo 

voor school willen inzetten.  

Binnenkort houden we daarom een MR-verkiezing. Via 

Socialschools krijgt u hierover informatie.   

Kort na het verschijnen van deze nieuwsbrief geven we 
uw kind een leeg toestemmingsformulier mee.  Wilt u 
het toestemmingsformulier vervolgens z.s.m.  ingevuld 
weer aan uw kind meegeven? Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 

Gaat u zorgvuldig om met beeldmateriaal?  
Wij willen dat onze school voor álle kinderen een 
veilige omgeving is, en niet een plek waar zij (en hun 
ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd of 
gefilmd te worden. We vragen u dan ook om door u op 
school gemaakte foto’s en filmpjes, niet zomaar te de-
len op bijvoorbeeld social media. 

Cursus typen op school 

Vanaf januari wordt  na schooltijd weer een cursus ty-

pen gegeven. Heeft uw kind hier interesse in? Lees dan 

bijgevoegde informatie hierover. 

 

 

 

Samen voor verkeersveiligheid 

Zeker nu het ‘s ochtends langer donker blijft en het 

weer slechter, graag alle aandacht voor de verkeersvei-

ligheid van de kinderen. Meerdere ouders laten weten 

dat het snel mis kan gaan op de parkeerplaats.  

Rij rustig en voorzichtig op de parkeerplaats en zorg 

dat u aandacht heeft voor kinderen die plots tussen de 

auto’s vandaan komen.  Parkeer je auto altijd op een 

parkeerplek en begeleid je kind in ieder geval naar het 

schoolplein.   

http://archipel.asg-almere.nl/

