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Weekoverzicht
Maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart
Maandag 6 maart
Dinsdag 7 maart
Woensdag 8 maart
Donderdag 9 maart
Vrijdag 10 maart

Voorjaarsvakantie
Studiedag leerkrachten: alle kinderen zijn vrij
Studiedag leerkrachten: alle kinderen zijn vrij
Luizencontrole in alle groepen
Open ochtend op alle scholen in Amersfoort

We will, we will rock you!
Op donderdag 9 maart start op school de Big Rock Challenge. Alle kinderen
verzamelen in de ochtend op de gangen en dansen op het lied “We will rock you.”
Vanaf dat moment werkt elke groep aan drie doelen in de daar op volgende
weken. Elke dag kunnen de kinderen voor elk individueel doel een “rock”
verdienen. De groep die als eerste de 100 rocks heeft behaald wint de Big Rock
Challenge. Ter afsluiting van deze mooie uitdaging vieren we met de hele school
een discofeestje.

Open ochtend nieuwe ouders
Op vrijdag 10 maart hebben alle basisscholen in Amersfoort een open dag tussen
9:00-11:30. Nieuwe ouders kunnen op deze ochtend dus verschillende scholen
bezoeken en de verschillende methodieken vergelijken. Kent u nog mensen in uw
omgeving die op zoek zijn naar een school? Dan kunt u ze wijzen op deze
mogelijkheid.
Studiedagen
In de nieuwsbrief van vorige week stond dat de studiedagen op 7 en 8 maart zijn,
dit is niet juist. De studiedagen voor leerkrachten zijn op maandag 6 en dinsdag 7
maart, de kinderen zijn dan nog vrij. Wij verwachten alle kinderen op woensdag 8
maart weer op school.
Diepzee opdracht van groep 6
Vorige week hebben 3 leerlingen uit groep 6 juf Catherine een eerste druk van hun
schoolkrant uitgereikt. Deze schoolkrant is tot stand gekomen vanuit ‘diepzee’
onder begeleiding van 2 enthousiaste ouders. Vandaag hebben deze leerlingen
samen een presentatie gegeven aan de klas over hoe een krant tot stand komt en
hun eigen ervaringen in het maken van een schoolkrant. Een krant wordt natuurlijk
gemaakt om gelezen te worden. Daarom voegen we deze week in de bijlage van

deze infobron deze schoolkrant toe. Denkt u ‘Diepzee, wat is dat ook alweer?’ Met
‘Diepzee’ doen kinderen mee die meer uitdaging en verdieping aan kunnen. Met
Diepzee komen diverse onderwerpen en thema’s aan bod, aansluitend bij
interesses van de leerlingen.
Luizencontroles
Woensdag 8 maart na de Voorjaarsvakantie, zal er weer een luizencontrole
worden gedaan. Wilt u eraan denken om deze dag geen gel of moeilijke
staarten/vlechten in het haar van uw kind te doen? Mocht u als ouder/verzorger
luizen of neten constateren in de periode tussen de controles, dan stellen wij het
op prijs dat u dit meldt bij de leerkracht. Wanneer u vragen heeft dan kunt u
mailen naar Janine Nellestein via j.nellestein@kpnmail.nl, ouder van onze school
en tevens coördinator van de luizenouders.
📷 Schoolfotograaf
Beste ouders,
Op 3, 4 & 5 april komt de schoolfotograaf weer op Atlantis. Ook dit jaar hebben we
weer gekozen voor de fotograven van www.sgoolfotografie.nl.
HULPOUDERS GEVRAAGD!!!
Voor alle dagdelen kunnen we wel wat hulp gebruiken. Aanmelden kan via
www.schoolfoto.obsatlantis@gmail.com ovv HULPOUDERS. Wilt u daarbij ook
vermelden wanneer u kunt helpen?
Tot slot willen we dit jaar ook weer de broertjes en zusjes op Atlantis de
gelegenheid geven samen op de foto te gaan. Om dit goed te kunnen organiseren,
is het nodig om tijdig aan te melden. Dit kan t/m 15 maart via
www.schoolfoto.obsatlantis@gmail.com ovv broertje/zusjefoto.
Wilt u de naam en groep van de kinderen die samen op de foto gaan ook in de
mail vermelden?

Beste ouders/verzorgers,
Nog 9 weken! De aanmeldingen van ouders stromen binnen! Hartelijk dank
daarvoor. Op dit moment hebben we 55 aanmeldingen. Aanmeldingen voor EHBO
is niet meer nodig. Rode kruis komt samen met ouders de EHBO verzorgen op
beide plekken. We hebben inmiddels ook genoeg aanmeldingen voor de catering
op het veld bij de groepen 3-8. Blijft over teambegeleiding groepen 1-2 en 3-8 en
catering bij de groepen 1-2. Helpt u mee de kinderen een leuke ochtend te geven?
Aanmeldingen kunnen via sportdag@obsatlantis.nl
Denkt u nog aan:
 Informatie avond op 19 april om 20 uur?
 De eindtijd van deze dag voor de groepen 1-2 is 12.30 uur. Daarna zijn de
kinderen vrij.
 De eindtijd van deze dag voor de groepen 3-8 is 13.00 uur. Daarna zijn de
kinderen vrij.
Sportieve groet, Maaike en Marleen

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijne voorjaarsvakantie!

