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Weekoverzicht
Maandag 6 februari
Dinsdag 7 februari
Woensdag 8 februari
Donderdag 9 februari
Vrijdag 10 februari
Maandag 13 februari
Dinsdag 14 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari
Vrijdag 17 februari

LOL/adviesgesprekken groep 8
LOL/adviesgesprekken groep 8
Rapport groep 1 t/m 7
LOL/adviesgesprekken groep 8
Week van de LO(L)-gesprekken

LO(L)-gesprekken, de Leerling-Ouder-(Leerkracht)-gesprekken
In de week van 13 februari zijn de LO(L)-gesprekken, waarin de ontwikkeling van
uw kind wordt besproken. In de groepen 1-2 is er een LO-gesprek met Leerkracht
en Ouder. U kunt zich hiervoor inschrijven vanaf woensdag 8 februari via het
Portaal. Op dit moment werkt het Portaal helaas nog steeds niet optimaal. Ouders
die een account hebben, maar hun wachtwoord vergeten zijn, kunnen dit mailen
naar portaal@obsatlantis.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk een nieuw wachtwoord
aangemaakt. Nieuwe ouders die (nog) geen toegang tot het Portaal hebben,
kunnen een afspraak inplannen bij de leerkracht in de klas. Stuurt u dan even de
leerkracht een mailtje met het verzoek u in te plannen op een bepaalde dag? Wij
doen ons best om ook de nieuwe ouders zo snel mogelijk van een wachtwoord te
voorzien, maar ondervinden hiermee enige problemen. Het ligt in de verwachting
dat wij bij de volgende ronde gesprekken een oplossing hebben gevonden voor
het inlogprobleem. Alvast onze excuses voor het ongemak. Voor leerlingen van de
groepen 8 vinden de LOL/adviesgesprekken volgende week al plaats, de ouders
hebben zich hiervoor reeds ingetekend.
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Wat een sportieve week voor Atlantis! Zo was Atlantis gisteren op 2 toernooien
tegelijkertijd aanwezig. En staat er voor aankomende zaterdag nog een Waterpolo
Toernooi op de agenda waar we ook met 1 team vanuit de bovenbouw aanwezig
zijn.
Anton, Dylan, Merijn en Thijmen uit de groepen 6 & 7, gingen de strijd aan met
hun leeftijdsgenootjes bij het Schaaktoernooi. Alhoewel ze met elkaar een mooi
puntentotaal hebben behaald, was dat helaas niet voldoende voor een
finaleplaats. Maar desondanks hebben zij ervan genoten en kijken ze nu al uit naar
volgend jaar!

Bij het Smashball Toernooi (variant op volleybal) was blauw overduidelijk in de
meerderheid. Waar je ook keek, er speelde altijd wel een blauw Atlantis team. We
waren dan ook met 8 teams vertegenwoordigd! Ook hier werd een verhitte strijd
geleverd, getuige de vele rode koppies van de kinderen. Leuk om te zien hoe
enthousiast en fanatiek iedereen was. En natuurlijk nog leuker dat we ook dit jaar
weer met een beker naar huis gingen: het team van Isabel, Mek en Frederique
(groep 6/7) won in de poule ‘groep 5/6;. De foto’s van dit toernooi zijn via deze
link te bekijken: https://myalbum.com/album/Ex9wpzXwkisV

Beste ouder(s) / verzorger(s),
De sportdagcommissie is weer gestart met de voorbereidingen van de
Koningsspelen op vrijdag 21 april. Het belooft een leuke, gevarieerde dag te
worden voor onze kinderen. Het is dit jaar een jubileum jaar. Voor de 5de keer
worden de Koningsspelen georganiseerd! Het thema is Feest! Dit jaar is de
organisatie van de Koningsspelen weer iets anders dan de afgelopen jaren. Dit jaar
organiseren we de Koningsspelen voor de groepen 1-2 samen met Kon- Tiki!
Ongeveer 400 kinderen zullen in en om de scholen een sport en spelprogramma
doorlopen. Ook krijgen zij een koningsontbijt en natuurlijk het dansje.
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. Op dit moment zijn we het programma en tijdsindeling aan het
voorbereiden.
Wel kunnen we u al laten weten dat we, in overleg met de directie, de eindtijd
voor alle groepen hebben vervroegd. De eindtijd op het veld is 13.00 uur en de
kleuters hebben als eindtijd 12.30 uur, de leerlingen zijn dus vanaf deze tijden vrij!
Om dit alles in goede banen te leiden zijn we nog op zoek naar enthousiaste
ouders! Bent u in de gelegenheid deze dag te helpen met het begeleiden van een
groepje, het opbouwen / afbouwen of met de catering? Geef u dan op als
hulpouder via het mailadres sportdag@obsatlantis.nl. Vermeld daarbij of u bij de
groepen 1-2 of 3-8 wilt helpen. We hebben zeker 100 ouders nodig om deze dag
goed te laten verlopen. Ook zijn we op zoek naar ouders die de EHBO post kunnen
bemannen. En als laatste zijn we nog op zoek naar 1 á 2 ouders van groep 3-8 die
mee willen helpen deze dag te organiseren. Bent u gecertificeerd EHBO-er en heeft
u mogelijkheden? Wilt u meehelpen organiseren? Mail dan naar
sportdag@obsatlantis.nl.
En… noteert u dan vast in uw agenda dat wij op woensdag 19 april 2016 om 20.00
uur een informatiebijeenkomst organiseren waarin wij u uitleg - geven over het
verloop van de Koningsspelen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met
ons op via mail sportdag@obsatlantis.nl.
Met vriendelijke groet,
Maaike Sauerborn en Marleen Vitters
De Sportdagcommissie

Ingezonden berichten

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

