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Boomfeestdag 2017
Groep 6/7 zal woensdag 22 maart helpen bij het planten van 150 fruitbomen in
een ‘logeertuin’. De bomen logeren daar totdat zij kunnen verhuizen naar het
nieuw aan te leggen voedselbos in Tuinpark Laakzijde.
Opening voetbalveldje
In de voorjaarsvakantie hebben wij op het schoolplein een voetbalveldje laten
aanleggen. Enthousiast gingen de leerlingen natuurlijk gelijk na de vakantie met de
bal aan de rol. Gisteren was de officiële opening onder leiding van Xportiever.
Samen met Kon-Tiki hebben de kinderen deelgenomen aan veel leuke
sportactiviteiten. Fijn dat samen spelen!

E-mailadres ziekmelden:
ziekmelding@obsatlantis.nl
E-mailadres
intern begeleider:
ib@obsatlantis.nl
E-mailadres OR:
or@obsatlantis.nl
E-mailadres MR:
mr@obsatlantis.nl
OBS Atlantis
Oceaan 4
3825 WC Amersfoort
033-494 8840
@InfoAtlantis

Leiderschapsweek “Edukey for kids”
Ook dit jaar willen wij als school een goed doel ondersteunen tijdens de
leiderschapsweek. Dit jaar is het de stichting Edukey for kids. Edukey for kids
realiseert met gelden onderwijs voor kinderen in Oeganda. Het gaat dan met name
om de bouw van scholen en het leveren van leermiddelen aan kinderen, waarvan
de ouders niet in staat zijn om onderwijs te bekostigen. Ook weeskinderen vallen
onder deze doelgroep. Onze conciërge, meester Arasu, zet zich al een aantal jaren
in voor deze organisatie. Wij willen dit specifieke project ondersteunen en de
opbrengst van de leiderschapsweek doneren aan dit goede doel.

Schoolmarkt vrijdag 24 maart
Afgelopen week is het thema Edukey geïntroduceerd door middel van een video,
die is gemaakt door de leerlingen van het lighthouseteam. Zij hebben onlangs een
gesprek gehad met meester Arasu over het project. De leiderschapsweek vindt
plaats van maandag 19 t/m vrijdag 24 maart. Er zal deze week in de klassen
aandacht worden besteed aan het project van Edukey en de organisatie van een
schoolmarkt. Op vrijdag 24 maart is er een schoolmarkt voor de groepen 1 t/m 8
van 12.45 uur tot 13.45 uur. Van 13:45 uur tot 14:00 uur zullen de kinderen
gezamenlijk opruimen in de klas en in de unit, waarna zij de dag zullen afsluiten
met de eigen groep. De leerkrachten brengen de kinderen daarna zoals gewoonlijk
om 14:00 uur weer naar het plein.
Het doel dat wij voor ogen hebben als school is, om kinderen te laten oefenen in
zelf-leiderschap. We benadrukken dan ook met name het proces tijdens de
leiderschapsweek. Meer informatie over Edukey for kids vindt u via:
http://edukeyforkids.com/ Ook via Facebook kunt u informatie vinden over
Edukey for kids.
Introductie leerlingen lighthouseteam OBS Atlantis
Zoals eerder vermeld hebben de leerlingen van het lighthouseteam een
introductievideo gemaakt, waarin zij zich voorstellen en het thema van de
leiderschapsweek introduceren. De video is alleen te bekijken via de link
https://youtu.be/1rsRoI7imYI. Deze video is namelijk niet openbaar (verborgen),
maar alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers van Atlantis.

Welkom in de klas
Tussen 20 en 31 maart bent u van harte welkom in de klas van uw kind, zodat u
zelf kunt ervaren hoe het is om op school te zitten. Heeft u altijd al een kijkje in de
keuken van de school willen nemen? De komende 2 weken staan de klasdeuren
open. Wellicht heeft u reeds een uitnodiging van de leerkracht van uw kind
ontvangen, anders zal u zeer binnenkort van de leerkracht een bericht ontvangen
waarin wordt aangegeven op welke precieze tijden en met hoeveel personen
tegelijk u welkom bent. We zien u graag!
Respectprotocol
Bij ons op school hanteren wij het respectprotocol ter bevordering van de
veiligheidsgevoelens van kinderen. Het respectprotocol is een eenvoudig a-4-tje,
zodat het makkelijk voor kinderen en leerkrachten is toe te passen. We sturen het
respectprotocol in de bijlage mee en herhalen gedurende het schooljaar de
afspraken in de groepen. Soms komt juf Willemijn (vertrouwenspersoon) in de
groep om de afspraken te herhalen, kinderen weten dan hoe zij de juiste weggetjes
kunnen bewandelen. Het valt op hoe goed kinderen vaak in staat zijn om stevig te

staan en problemen die zij ervaren binnen Gewoonte 4 “Denk win-win,” gewoonte
5 “Eerst begrijpen dan begrepen worden” en gewoonte 6 “Creëer synergie” op
kunnen lossen.
Glazen potjes gezocht
Groep 1-2C, 1-2D en 1-2F gaan knutselen voor het goede doel met glazen potjes.
Spaart u mee? U kunt de potjes inleveren bij groep 1-2D.
Bedankt voor het sparen!
Griepgolf? Niet bij ons!
Enkele weken geleden was het nieuws op het journaal, de zogenaamde griepgolf
was in Nederland gearriveerd. Gelukkig heeft deze griepgolf het team van Atlantis
niet bereikt en is er nauwelijks uitval van meesters en juffen geweest.
Het ziekteverzuim onder leerkrachten ligt heel laag bij ons op school en dat is reeds
lagere tijd zo. Er is geen langdurig verzuim, het kortdurende verzuim is meestal
heel kort en de meldingsfrequentie ligt ook ver onder het landelijk gemiddelde.
Dat is heel fijn, zeker omdat de vervangingsmogelijkheden met invalleerkrachten
erg beperkt zijn. Een compliment aan het team is dan ook op zijn plaats, fijn dat
we samen in staat zijn om stabiliteit in de groepen te bieden. Klasse!
Onderzoek tijdsindeling
Het is enorm fijn dat we een heel laag ziekteverzuim hebben en we doen ons
uiterste best om de lage verzuimcijfers te blijven behouden. In het onderwijs van
vandaag liggen er vele uitdagingen om kinderen goed te kunnen begeleiden. In de
afgelopen maanden hebben we onder de leerkrachten een onderzoek gedaan naar
tijdsbesteding voor en na schooltijd. We zijn content met het 5 gelijke dagen
model, ook omdat het (pedagogische) rust voor de kinderen geeft. Echter, we
merken dat de middag na school tussen 14:00 en 17:00 niet (altijd) voldoende is
om in te spelen op alles wat met leerlingzorg te maken heeft. Dit was namelijk ook
een belangrijke reden om te kiezen voor het 5 gelijke dagen model. We leggen de
lat op Atlantis hoog en willen graag aansluiten bij de onderwijsbehoeften van alle
leerlingen! Wat doen leerkracht zoal nadat de kinderen huiswaarts zijn gekeerd?
De uren vanaf 14 uur worden na een kwartier pauze gevuld met leerlingzorg.
Leerlingzorg is in de breedste betekenis zorgen voor de leerlingen in de klas.
Hieronder
vallen
bijvoorbeeld;
lesvoorbereidingen,
correctiewerk,
oudergesprekken, gesprekken met deskundigen, toetsregistraties, rapporten,
vergaderen op team-, bouw, unit- en win-win-team-niveau, uitvoeren taakuren,
mail met ouders, schoolse en individuele deskundigheidsbevordering, opstellen
handelingsplannen, enz… U kunt zich vast voorstellen dat wij hier en daar (soms
fors) tijd tekort komen. Het onderzoek naar tijdsbesteding moet er toe dienen dat
we een beter beeld krijgen waar onze tijd in gaat zitten en de vervolgvragen zijn
natuurlijk waar moeten we meer of minder in gaan investeren. De uitkomsten
zullen wij delen met het team, de MR en natuurlijk ook u. Ook niet onbelangrijk is
om de uitkomsten van de enquête voor leerlingen, ouders en leerkrachten hierin
mee te nemen. Deze verwachten we over een maand met u te kunnen
communiceren, wordt vervolgd dus.
Schoolreisje
De datum van het schoolreisje voor groep 3 t/m 7 is gewijzigd van 24
mei naar maandag 19 juni 2017. 24 mei is namelijk de woensdag voor het
Hemelvaartweekend. Aangezien we later terug zijn dan gebruikelijk, kan dit voor
sommige mensen op die dag een probleem zijn. De kinderen zullen 19 juni rond

18.00 uur weer op school zijn. Mocht uw kind op maandag naar de BSO gaan, dan
kunt u overwegen om deze af te zeggen. Voor de onderbouw blijft de datum
ongewijzigd staan op 12 mei. De kinderen zullen rond 15.30 uur op school terug
zijn.

Nog een paar weken en dan is het vrijdag 21 april! Tijd voor de Koningsspelen!
Hierbij een aantal verzoeken.
We hebben al 90 aanmeldingen van ouders! Daar zijn we heel blij mee. Toch
missen we nog een paar aanmeldingen. Hopelijk hebben we dit voor eind maart
rond!




Groep 1-2:
o We hebben nog 3 ouders nodig voor de catering bij groep 1-2.
o We hebben nog 3 ouders nodig om de veiligheid van de kinderen
te bewaken bij het water.
o We hebben nog hulpouders nodig van de groepen 1-2A, 1-2B, 12C en 1-2F. Bij de groep hangt een inschrijfformulier.
Groep 3-8:
o We hebben nog teambegeleiding nodig bij de groepen 3-4: 4
ouders,
o bij de groepen 5-6: 9 ouders en
o bij de groepen 7-8: nog 4 ouders. Meldt u zich aan via
sportdag@obsatlantis.nl

Het is fijn wanneer alle kinderen kunnen meedoen aan de Koningsspelen.
Daarvoor zijn wel begeleiders nodig. U bent onmisbaar!!
Informatie vanuit de landelijke organisatie:


Het liedje Okido wordt op 17 maart bekend gemaakt! De groepen gaan
dit liedje oefenen. Doet u thuis mee?



Ook dit jaar is er weer koningsspelen journaal. Hierbij de link naar het
eerste journaal. Leuk om te kijken en toe te leven naar 21 april!

https://www.koningsspelen.nl/Over-ons/Koningsspelen-journaal
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag via sportdag@obsatlantis.nl.

Informatieavond SWV de Eem
Ieder jaar organiseert SWV de Eem in april een informatieavond voor ouders,
onderwijs- en zorgprofessionals. Dit jaar staat de informatieavond in het teken van
de invloed van woorden in de opvoeding van kinderen met als gastspreker Steven
Pont. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.
Ingezonden berichten
PARTOU presenteert De KINDERBAND!
Bespeel je al een instrument of vind je het tof om te zingen of percussie te spelen?
Pak je kans en doe nu mee met de KINDERBAND van Partou!
Bij Partou vinden wij samen muziek maken, naast het bewegen en buiten spelen
belangrijk. Op onze buitenschoolse opvang besteden wij daar steeds meer
aandacht aan. Nu is er dan de kans om in een echte BAND te gaan spelen voor de
kinderen van een jaar of 8.
Boudewijn Radema (Percussie), initiatiefnemer samen met Partou van de
KINDERBAND en Felicity Provan (jazz zang en trompet) zijn ontzettend
enthousiaste en bevlogen muzikanten en bedreven in het muziek maken met
kinderen. Zij gaan in acht sessies van anderhalf uur de BAND meenemen in een
heel afwisselend programma met hedendaagse en oudere pop, wereldmuziek,
simpele jazz, een snufje klassiek, filmmuziek en improvisatie. De muziekstukken
worden zo veel mogelijk aangepast op de individuele niveaus van de kinderen, dus
iedereen kan meedoen. De aftrap van de KINDERBAND is in april. Bij een
succesvolle introductie willen wij graag de BAND voorzetten na de zomer met
(uittredende-) en weer nieuwe bandleden. En natuurlijk met uitbreiding van
repertoire, met evenzoveel speelplezier en – wie weet - nog meer optredens in de
Laak!
Belangrijke informatie:
 Start is op maandag 4 april, daarna 8 maandagen met een optreden op 19
juni.
 Tijdstip sessies 15.00 – 16.30, deze vinden plaats op de bso.
 Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. Bij onvoldoende deelname
kan de BAND niet starten.
 Meegebrachte muziekinstrumenten kunnen indien gewenst veilig worden
opgeborgen op de bso.
 Kosten zijn € 96 per persoon. Partou kinderen ontvangen deze keer 50%
korting en betalen dus maar € 48.
 U ontvangt een link voor inschrijving via kinderbandpartou@gmail.com.
Zodra u deze heeft ingevuld ontvangt u het inschrijfformulier voor
eenmalige incasso.
 Na tijdig ontvangst van een getekend inschrijfformulier is de plaatsing pas
definitief.
 VOL = VOL
Voor meer informatie kunt u bellen met Partou bso Zwartsluiskade: 033 – 433 44
65 of contact opnemen met Annette Hellinga, vestigingsmanager 06 – 516 25 303.
We hopen jou te mogen verwelkomen als nieuw BANDlid! Weet jij al een coole
BANDnaam?

Mudrun Fun, 17 april
Onze allerlaatste Mudrun Fun vieren wij met feest omdat het tevens ons jubileum
jaar is, dus mis het niet! De Mudrun Fun geeft je de mogelijkheid om met je
vriendjes/vriendinnetjes, of familie op een leuke manier lol te maken. Je kunt
rennen door modderpoelen over klauterobstakels en glijbanen. Met de keuze uit
1, 2.5,4 en 8 KM! Prijzen vanaf €7.50. www.mudrunfun.nl. Ren ook met je
vriendjes/vriendinnetjes, of familie de aller eerste en leukste Bubbel Run van
Nederland op Zondag 11 juni Amersfoort
Met vriendelijke groet,
Organisatie Mudrun Fun
Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

