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Donderdag 6 april
Vrijdag 7 april
Schoolmarkt 24 maart van 12.45 – 13.45 uur voor Edukey for kids
Deze week is er aandacht besteed aan het project van Edukey for kids. De kinderen
hebben een plan gemaakt voor de organisatie van de schoolmarkt. Zoals vorige
week stond vermeld, zal de schoolmarkt vrijdag 24 maart van 12.45 uur tot 13.45
uur worden georganiseerd. Ouders, kennissen en andere belangstellenden zijn
van harte welkom om de markt te bezoeken. Sommige klassen hebben zelf
uitnodigingen en posters gemaakt.
Kinderen krijgen de gelegenheid om onder begeleiding van de ouder andere
groepen te bezoeken, zodat zij ook zelf spullen kunnen kopen. Het is dan van
belang, dat de kinderen vooraf afspraken maken over het tijdstip, dat zij weer
terug zijn in de eigen groep. 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. Wij hopen weer op veel belangstelling voor de
schoolmarkt en natuurlijk Edukey!
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Leerlingen van groep 6/7 helpen met planten van bomen (artikel in het AD)
Leerlingen van OBS Atlantis hebben vanochtend 150 fruitbomen aan de
Achterhoekerweg in de wijk Vathorst geplant. De leerlingen kregen assistentie van

burgemeester Lucas Bolsius en wijkwethouder Hans Buijtelaar. De fruitbomen zijn
aangeboden door het Nederlandse Rode Kruis dat dit jaar 150 jaar bestaat.
De fruitbomen logeren tijdelijk in De Laak. Als het nieuw aan te leggen voedselbos
in Tuinpark Laakzijde klaar is, verhuizen de bomen naar hun nieuwe stekje. Meer
informatie vindt u op www.laakzijde.nl.
Ook in Woudenberg, Leusden, Baarn en Eemes zijn nieuwe boompjes geplant voor
Beterklimaat. Staatsbosbeheer organiseerde de Boomfeestdag in 1957 voor het
eerst, als reactie op de oproep van VN-secretaris Dag Hammerskjöld om bomen te
planten met én voor de nieuwe generatie. Deze oproep was feitelijk de allereerste
maatregel voor een beter klimaat. Burgemeester Bolsius was woensdag maar druk
met de kinderen van Atlantis. Eerst ontmoette hij de kinderen van groep 6/7 bij
het planten van de bomen. Daarna kreeg hij een leerling van school op bezoek om
te praten over zijn actie voor Stichting Opkikker. Beide activiteiten komen
uitgebreid aan bod in zijn weekvideo. Dit weekmail is te bekijken via onderstaande
link. https://m.youtube.com/watch?v=WlVKEM8Zz5s&feature=youtu.be
Leiderschap?
Regelmatig horen we dat het woord “leiderschap” vragen oproept bij (nieuwe)
ouders. Moet mijn kind een leider zijn? Wat als mijn kind geen leider is? Soms blijkt
in de gesprekken die we dan voeren dat leiderschap wordt vertaald in het zijn van
een baas die voorop loopt. Dat is niet hetgeen wij voor ogen hebben met het
toepassen van de 7 gewoonten, het woord leiderschap gebruiken wij in de context
van eigenaarschap. Een kind in toenemende mate stimuleren om zich
verantwoordelijk te tonen in zijn eigen ontwikkeling zodat het stabiel, veerkrachtig
en flexibel de toekomst in kan stappen. Komend schooljaar starten we opnieuw
trainingen voor ouders, mocht u alvast in willen lezen of zich verder in de 7
gewoonten willen verdiepen, dan zijn er inmiddels voldoende boeken op de markt
over dit thema. Een aanrader voor kinderen is het boek Happy Kids!

Nog 4 weken!
Wij zijn bijna rond met 95 hulpouders ... maar nog niet helemaal. Helpt u mee?
Groep 1-2:
 We missen nog in totaal nog 10 hulpouders voor het begeleiden van een
groepje. Waar nodig (groep A, B, C en F) hangt bij de klas een
inschrijfformulier.
 We hebben nog 3 ouders nodig voor de catering bij groep 1-2.
 We hebben nog 3 ouders nodig om de veiligheid van de kinderen te
bewaken bij het water.
Groep 3-8:
 We hebben nog teambegeleiding nodig bij de groepen 3-4: 2 ouders,
 bij de groepen 5-6: 7 ouders en
 bij de groepen 7-8: nog 2 ouders.

Totaal dus nog 17 ouders… dat moet toch kunnen!! Meldt u zich aan via
sportdag@obsatlantis.nl. Let op de eindtijd van deze dag: groepen 1-2 zijn vrij
vanaf 12.30 uur en de groepen 3-8 om 13.00 uur. Daarna hebben de kinderen
vakantie! Wist u dat het Okido het lied is van Koningsspelen 2017? Nieuwsgierig?
Ga naar http://feest.koningsspelen.nl/ en klik op de groene cirkel met het doepakket!
Sportieve groet, Maaike en Marleen
Schoolvoetbaltoernooi
Atlantis neemt de komende weken met maar liefst 11 teams deel aan het
schoolvoetbaltoernooi. Gisteren werden de eerste wedstrijden gespeeld. Een hele
organisatie, onder leiding van Mark en Miranda Hendriks. Zij worden ondersteund
door veel ouders en leerkrachten die een van de teams coachen. Iedereen heel erg
bedankt voor de inzet en veel succes de komende weken!
Team 2, Het team van Mats, Bram, Tyn, Alec, Milan, Delano, Cem, Redouan, Sinan,
Sven en Sami is, onder leiding van de vader van Mats, kampioen geworden.
“Woensdag 22 maart bij VV Hooglanderveen moest team 2 tegen de Marke en St.
Jozefschool spelen. Om kwart voor 2 was de eerste wedstrijd tegen de Marke. Dat
werd 5-0! De tweede wedstrijd meteen erna was tegen de St. Joseph. We kwamen
met 1-0 achter en wonnen uiteindelijk met 3-1. Omdat de laatste tegenstander
niet kwam opdagen waren wij dus kampioen! Het was leuk om met allemaal
vrienden uit de verschillende groepen 5 en 6 samen te spelen.”

Team 3
Wat een mooie zonnige voetbalmiddag. De eerste wedstrijd was tegen De Marke.
Het was een spannende wedstrijd, maar helaas nipt met 1-0 verloren. De tweede
wedstrijd speelden de jongens tegen de Sint Joseph. Na eerst tegen een
achterstand aangekeken te hebben, weten de boys met 5-2 de wedstrijd te
winnen.

Team 4
Woensdagmiddag 22 maart was het eindelijk zover, het schoolvoetbaltoernooi.
Groep 5a had zich met 9 jongens opgegeven om samen te strijden voor de winst
in Poule R. Nadat ze vrijdag een training hadden gekregen van de leiders, waren ze
in topvorm om aan het toernooi te kunnen beginnen. De jongens begonnen met
veel enthousiasme en men ging fanatiek maar sportief de strijd aan met de
tegenstander. De eerste wedstrijd werd helaas met 1-0 verloren. Na een paar
aanmoedigende woorden van de leiders ging men vol moed beginnen aan de
tweede wedstrijd. De eerste helft hadden ze een 0-0, maar uiteindelijk is de
wedstrijd toch verloren. De derde wedstrijd was tegen de Vuurvogel. Alleen is het
team van de Vuurvogel niet komen opdagen en hierdoor wonnen onze jongens
automatisch de wedstrijd. Ondanks de teamspirit zijn ze toch niet eerste in de
Poule geworden, maar hebben ze wel een mooie derde plaats behaald! Onder
applaus van de toeschouwers hebben de jongens de medailles in ontvangst
genomen. Jongens team 4, jullie hebben klasse gespeeld! Bedankt! En uiteraard
willen we de leiders ook bedanken!

Het team van obs Atlantis wenst u veel Lentezonnestralen toe!

