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Leerkrachten van groepen 1-2 vieren verjaardag
Voorjaarsvakantie
Studiedag leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
Studiedag leerkrachten, alle kinderen zijn vrij

Studiedagen op 7 en 8 maart
Aansluitend aan de voorjaarsvakantie hebben de leerkrachten twee studiedagen,
de leerlingen zijn dan vrij. Tijdens de studiedagen kijken we naar de Cito-resultaten
van alle groepen en naar die van rekenen in het bijzonder. Dit schooljaar gebruiken
wij om een kwaliteitskaart van rekenen te maken, we vinden het belangrijk dat alle
leerkrachten op Atlantis weten hoe een goede rekenles eruitziet en daarin op
niveau kunnen afstemmen. In de afgelopen maanden zijn er veel groepsbezoeken
geweest en zijn alle leerkrachten hierop gecoacht. Jolanda (groep 4c) is onze
rekencoördinator, zij heeft samen met een rekenexpert hier een belangrijke rol in
gehad. Op de eerste studiedag worden de resultaten gedeeld met het hele team.
Op de tweede studiedag buigen we ons over de mooie nieuwe ontwikkelingsmaterialen die zijn aangeschaft en schrijven we de groepsplannen voor de
komende maanden. Deze nieuwe plannen zijn onder andere gebaseerd op de
resultaten van de laatste Cito-toetsen, de methodetoetsen en de
groepsobservaties.
Studio Snugger
Met de groepen 5 zijn we voor de kerstvakantie naar de opnames van Studio
Snugger geweest. De uitzenddatum is inmiddels bekend: zondag 19 februari om
8.25 uur. Zorgt u dat u iets eerder inschakelt op NPO3, het kan iets eerder
beginnen. Op de woensdag daarna wordt de uitzending herhaald. Ook staat de
aflevering dan op de website van Studio Snugger.
Met vriendelijke groet, meester Gerben

Schoolsportoernooien
Atlantis heeft inmiddels met heel wat teams meegedaan aan de verschillende
sporttoernooien. Het plezier in het sporten staat uiteraard voorop. Daarnaast is
het makkelijke manier om kennis te maken met de verschillende
sportverenigingen die Amersfoort rijk is. Maar nog leuker: door deel te nemen aan
meerdere toernooien, kunnen we de Sportiefste School van Amersfoort worden.
Op dit moment staan we op een 3e plek in het algemeen klassement. Hoe cool is

dat! Maar we willen natuurlijk naar die eerste plek toe. Dus laten we ook met veel
teams meedoen aan het School Korfbal Toernooi op maandag 10 en dinsdag 11
april (18.00 tot 19.30/20.30u). In tegenstelling tot eerdere berichten, het
toernooi organiseren wij voor de groepen 3-7.
Korfbal is een de weinige sporten waarbij jongens en meisjes samen in 1 team
spelen. Het toernooi is voor jongens en meisjes vanaf groep 3. Je speelt in teams
van minimaal 4, maximaal 7 spelers (waarvan tenminste 2 jongens en 2 meisjes).
Voor meer informatie over het toernooi, zie ook www.schoolsportamersfoort.nl
Aanmelden voor het toernooi kan weer via het inschrijfformulier op portaal:
http://tinyurl.com/go3bpx8. Mocht je problemen ondervinden met portaal, dan
kun je ook een mail sturen naar toernooien@obsatlantis.nl. Vermeld hierbij de
volgende gegevens:

Naam kind

Groep kind

Naam, email, telefoon ouder

Teambegeleider ja/nee

Toernooibegeleider ja/nee

Evt. de teamgenoten (let op: iedereen moet zich persoonlijk
aanmelden!)

Evt. teamnaam
Let op: inschrijven kan tot en met vrijdag 24 februari, wees er dus snel bij!
Toernooibegeleider
De schoolsportcommissie is nog op zoek naar een ouder die dit toernooi namens
Atlantis wilt begeleiden. Wat houdt dit in:
 Teams inschrijven
 Alle deelnemers informeren
 Op de toernooidag aanwezig zijn als coördinator
 Verslag schrijven voor Infobron
Zonder toernooibegeleider, geen deelname helaas. Geïnteresseerd? Stuur dan een
mail naar toernooien@obsatlantis.nl. Dit is een extra activiteit die door de
oudervereniging wordt aangeboden aan de leerlingen. School en teamleden zijn in
de organisatie verder niet betrokken.
Ingezonden berichten
Geef mij maar een boek
“Geef mij maar een boek” is een landelijke boekenactie die
jaarlijks in februari plaatsvindt. Het idee achter deze actie is
dat ieder kind recht heeft op de mooiste kinderklassiekers
aller tijden. Denk aan de tijdloze boeken van Thea
Beckman, Tonke Dragt, Roald Dahl en Astrid Lindgren.
Dit jaar staat ‘Achtste groepers huilen niet”van Jacques
Vriens centraal. Het boek is vanaf 10 februari voor slechts 2
euro bij de boekhandel te koop.
Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

