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leerlingen van openbare
basisschool Atlantis. De
nieuwsbrief wordt twee
wekelijks op donderdag via
e-mail aan de ouders
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website www.obsatlantis.nl
te bekijken. Ouders die geen
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Weekoverzicht
Maandag 29 januari
Dinsdag 30 januari
Woensdag 31 januari
Donderdag 1 februari
Vrijdag 2 februari
Maandag 5 februari
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdag 9 februari

Rapport mee groep 8
Warme truiendag
Definitieve adviesgesprekken groep 8
Definitieve adviesgesprekken groep 8
Definitieve adviesgesprekken groep 8
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.

Leefregels “De Bron”
Sinds vorig schooljaar zijn Saar, Fien, Iris, Alec (van Atlantis) en Eef, Thijmen en
Pepijn (van Kon-Tiki) bezig met het maken van leefregels in ons gebouw. Ze zijn
regelmatig bij elkaar gekomen om na te denken hoe we willen dat iedereen zich
gedraagt, zodat we het allemaal fijn houden in het gebouw. In de Bron komen veel
gebruikers en bezoekers. De kinderen zijn tot 6 leefregels gekomen die voor jong
tot oud opgaan:
1. We gaan netjes met elkaar en de spullen om
1. We lopen rustig in het gebouw
2. In het gebouw praten we zachtjes
3. We houden onze handen en voeten bij onszelf
4. We lopen rechts, zodat anderen kunnen passeren
5. We reageren respectvol naar elkaar
Deze kinderen hebben posters ontworpen met deze regels die terug te vinden zijn
in het gebouw en er zijn twee hele grote posters opgehangen bij beide
‘hoofdingangen’ van het gebouw. Hoe de kinderen deze leefregels bij de kinderen
van Atlantis en Kon-Tiki hebben geïntroduceerd kunt u hieronder teruglezen.
Beste ouders van Atlantis en Kon-Tiki,
Er is op 9 januari 2018 een onthulling geweest van de
leefregels van de Bron. Wij, Iris, Saar en Fien hebben
de leefregels onthuld bij de ingang van het eiland. Drie
jongens Alec, Thijmen en Pepijn hebben dit gedaan bij
de ingang van de oever. In de groepen 5-8 hebben de
jongens deze leefregels gepresenteerd. Later in het
jaar gaan we er nog meer over vertellen. We hebben
ook een quiz gemaakt zodat de kinderen van Kon-Tiki
en Atlantis de regels beter begrijpen en er hopelijk
meer mee doen. Die gaan we een keer met kinderen
doen. De posters met de leefregels kan iedereen in
ons gebouw de Bron vinden. Ze zijn door ons gemaakt
en opgehangen.

Er zijn twee verschillende posters gemaakt. En wij Iris, Saar
en Fien vonden het heel gezellig om met elkaar de
leefregels te onthullen. De kinderen die mee mochten,
deden heel enthousiast mee. We hopen dat ze het leuk
vonden en ook dat iedereen zich aan de leefregels zal gaan
houden.
Jullie ook?
Groetjes Iris, Saar, Fien

Ziekmelding
Ziekmeldingen
ontvangen
we
bij
voorkeur
via
e-mail
(ziekmelding.atlantis@meerkring.nl) voor 8 uur ‘s ochtends. De leerkrachten
checken voor schooltijd de ziekmeldingen die op dit mailadres zijn
binnengekomen.
Cito-afname
In de afgelopen week zijn er verschillende Cito-toetsen afgenomen. Het afnemen
van de digitale Cito-toets is gepaard gegaan met de nodige problemen. Deze
problemen hebben zich landelijk voorgedaan en Cito heeft de scholen vanochtend
laten weten dat de problemen grotendeels zijn opgelost. Meer informatie
hierover kunt u tegemoet zien bij de uitnodiging van de gespreksplanner voor de
definitief advies gesprekken en de rapportgesprekken.

De sportdagcommissie is weer gestart met de voorbereidingen van de
Koningsspelen. Het belooft een leuke, gevarieerde dag te worden voor
onze kinderen. Dit jaar is de organisatie van de Koningsspelen op vrijdag
20 april 2018 als volgt:




De groepen 1-2 gaan de Koningsspelen doen samen met de
groepen 1-2 van Kon-Tiki. Ze krijgen uiteraard het koningsontbijt,
het dansje en een verkort programma sport en spellen in en
rondom de school!
De groepen 3-8 gaan net als voorgaande jaren naar de velden van
voetbalvereniging Hooglanderveen. Daar organiseren we dit jaar
de Koningsspelen weer samen met de groepen 3-8 van St.
Josephschool uit Hooglanderveen.

Om dit alles in goede banen te leiden zijn we nog op zoek naar enthousiaste
ouders! Na 30 januari zal er bij de groepen 1-2 lijsten opgehangen worden waarop
u uw naam kan vermelden. Graag vermelden of u wilt helpen bij de catering of
teambegeleiding. Per groep hebben we 8 ouders nodig voor begeleiding van de

teams en 1 ouder voor de catering. Voor de groepen 3-8 kunt u zich opgeven via
mailadres: sportdag.atlantis@meerkring.nl. Graag vermelden in welke groep uw
kind zit en waarbij u wilt helpen, catering of teambegeleiding. We zullen ook de
klassenouders benaderen om ouders te werven. Per klas hebben we minimaal 7
ouders nodig voor teambegeleiding en catering. In totaal hebben we 140 ouders
nodig. Op dit moment hebben zich 20 ouders aangemeld. En… noteert u dan vast
in uw agenda dat wij een informatieavond organiseren waarin wij u uitleg geven
over het verloop van de Koningsspelen:
- op maandag 16 april om 20 uur voor de groepen 1-2
- op woensdag 18 april 2018 om 20.00 uur voor de groepen 3-8
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via mail
sportdag.atlantis@meerkring.nl.
Met vriendelijke groet, Nadeche de Prie, Jelte Bakker en Marleen Vitters
De Sportdagcommissie
Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld in de kast
bij de ingang aan de Oever. De gevonden voorwerpen
bij de kleuterbouw worden door de week verzameld en
bij de balie neergelegd. Aan het einde van de week
leggen we deze ook aan de overkant neer. Als u iets
mist, kijkt u dan vooral even in de kast. Ook deze aap is
nog op zoek naar zijn/haar vriendje.

Seminar Ik aan zet! door DE MEESTERZ
Als zelfstandige trainers bieden Arjan de
Lange (leerkracht en trainer bij ons op
school) en Dennis Riksen (voormalig
leerkracht bij ons op school) met De
Meesterz programma's aan voor
verschillende profit en non-profit
organisaties op het gebied van
persoonlijk
leiderschap
en
(team)communicatie,
waaronder
congressen en teamtrainingen. Op
donderdagavond 15 maart van 20:00 uur
tot 22:00 uur organiseren Arjan en
Dennis de seminar "IK AAN ZET!"
met open inschrijving. Bent u zelf
nieuwsgierig of kent u mensen buiten
onze school, die wellicht interesse
hebben, stuur de flyer gerust door. Informatie via www.demeesterz.nl
(De Meesterz is een coproductie van Kies je koers en JAWEL voor leiders en
teams in ontwikkeling)
Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

