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Lenteontbijt
Goede Vrijdag.

Eindopbrengst leiderschapsweek goede doelen
Vorige week werd de markt, die de kinderen hebben georganiseerd, weer druk
bezocht. De kinderen hebben allerlei ideeën bedacht en plannen gemaakt om geld
in te verzamelen voor het ondersteunen van het project van Edukey for kids. De
ideeën varieerden van klusjes thuis doen, lege flessen inleveren en spullen
verkopen op de markt.
Juist dit proces, waarbij kinderen leren samenwerken, plannen maken en
gezamenlijk betrokken zijn bij een doel hebben wij benadrukt. Op deze manier
hebben de kinderen extra kunnen oefenen in het ontwikkelen van zelfleiderschap.
De eindopbrengst van deze actie is een geweldig resultaat. In totaal is er 3.403, 27
euro opgehaald! Door deze bijdrage kan het schoolgebouw in Oeganda verder
worden opgebouwd en kunnen de kinderen beschikken over lesmateriaal en
schooluniformen. We blijven de ontwikkeling van het project volgen, zodat we de
kinderen kunnen laten zien wat er met onze opbrengst is gedaan. Alle ouders die
op de achtergrond hebben deelgenomen door iets lekkers te bakken o.i.d. willen
wij van harte bedanken. Het is heel fijn dat we ook met jullie hebben kunnen
samenwerken en mede daardoor de kinderen in Oeganda een stapje verder
hebben kunnen helpen.
Schoolfotograaf
Van maandag 3 april t/m woensdag 5 april is de schoolfotograaf op school
aanwezig om mooie foto’s te maken van alle kinderen en van alle klassen. In de
bijlage treft u het schema van de fotografie dagen. Kijkt u goed op welke dagen de
klas van uw zoon of dochter aan de beurt is? In verband met de grootte van de
school kan het voorkomen dat de individuele foto op een andere dag gemaakt
wordt dan de klassenfoto. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met
gymrooster, buitenspeeltijden etc. Ook kan er onverhoopt een wijziging komen in
de dag waarop de klassen ingedeeld staan. We proberen dit uiteraard te
voorkomen. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter alle dagen ”fotoproof”
is?
In de bijlage treft u ook nog een aantal kledingtips. Dit jaar is gekozen voor een
neutrale lichtgrijze achtergrond. Heeft uw zoon of dochter een favoriete knuffel of
accessoire, laat dit dan gerust meenemen.

Broertje en zusje foto’s zijn op inloop van maandag t/m woensdag. Vanaf twee uur
tot uiterlijk drie uur. Op maandag en woensdag zijn er twee fotografen beschikbaar
voor de broertje en zusje foto’s. Op dinsdag is er 1 fotograaf beschikbaar.
Lenteontbijt
In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over het
lenteontbijt.

Nog 3 weken! Kent u de Okido al? http://feest.koningsspelen.nl/ en klik op de
groene cirkel met het doe-pakket! Op een paar ouders na hebben we alles rond.




Groep 1-2:
o We hebben nog 3 ouders nodig om de veiligheid van de kinderen
te bewaken bij het water.
Groep 3-8:
o bij de groepen 5-6: 2 ouders.
o bij de groepen 7-8: 2 ouders.

Het zou toch zonde zijn als we deze groepen niet kunnen laten genieten van de
Koningsspelen! 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! Woensdag 19 april om 20.00 uur is de
informatie avond voor alle ouders die meehelpen.
Sportieve groet, Maaike en Marleen
Avondvierdaagse Amersfoort Vathorst 2017
Van 13-06-2017 tot en met 16-06-2017 wordt de avondvierdaagse Vathorst weer
gelopen. Het duurt nog even, maar de avondvierdaagse commissie van Atlantis is
vast op zoek naar:
 een marsleider voor de 10 km. Van de marsleider wordt verwacht dat
deze alle vier de avonden meeloopt, het aanspreekpunt is bij vragen
onderweg, en zorg draagt voor een goede opvolging van de regels die de
centrale avondvierdaagse commissie vathorst stelt, zoals netjes op de
aangegeven wandelroute blijven, zorgen dat de stoet op tijd stopt
wanneer de verkeersregelaars dit aangeven etc.
 ongeveer zes pitstoppers voor de laatste wandelavond. (2 ouders voor de
5 km en 2 ouders voor de 10 km) Ook dit jaar zal alleen op de laatste
avond een pitstop zijn op de plek waar de 5km en de 10 km zullen
samenvoegen voordat ze aan het laatste stukje van de tocht door het
winkelcentrum beginnen. Omdat de groepen hier meestal even op elkaar
moeten wachten is besloten hier een pitstop inbouwen. Als pitstopper is
het de bedoeling dat je klaar staat op de aangegeven locatie met tafeltje
met drinken en een snackje.

Dus lijkt het je leuk om als marsleider van de 10 km of pitstopper mee te helpen
met de avondvierdaagse, geef je dan op via atlantisavondvierdaagse@gmail.com
Namens de avondvierdaagsecommissie van Atlantis John, Daphne en Tatjana
Ingezonden berichten
Koffie? Wees welkom in de Bron vanaf april.
Staat u wel eens na te praten op het schoolplein en wilt u er even bij zitten?
Of heeft u zin om even in de ochtend een kopje koffie te drinken in rust terwijl u
over het water kijkt? Wees welkom! Vanaf 4 april kunt u van dinsdag tot en met
vrijdag in de ochtend een kopje koffie of thee komen drinken in De Baron, Oceaan
10, Vathorst. En dat enkel en alleen tegen een vrijwillige bijdrage.
De koffie staat klaar in de ontmoetingsruimte met uitzicht op het water. Op de
dinsdag en woensdag al vanaf 8.30 uur tot 13.00 uur en op donderdag en vrijdag
vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur. Heel laagdrempelig, we moeten het samen doen,
maar dat maakt het nu juist zo leuk. Pak dus gerust een kopje koffie of thee, en
een tweede mag natuurlijk ook. De vrijwilligers bij de receptie staan voor u klaar
bij vragen of een verse kan als het op is. U kunt uw vrijwillige bijdrage achterlaten
in de bus op tafel.
We starten de 1e week van april gelijk met een bijzondere dag, al op maandag 3
april met een wijklunch om 12.00 uur, deze zal maandelijks plaatsvinden op de 1e
maandag van de maand. U kunt voor 3,00 euro aanschuiven. De lunch wordt
gemaakt door Marlies Tjarks, een van de vrijwilligers in de Bron. Wel graag even
aanmelden via: marlies_elmo@hotmail.com
Wilt u helpen of heeft u zelf leuke ideeën voor de wijk? Neem dan ook eens contact
op met Anja van Dillen, buurtnetwerker in Vathorst en Hooglanderveen.
Anja.vandillen@indebuurt033.nl

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend

