Info Bron
Weekoverzicht
Maandag 10 april
Dinsdag 11 april
Woensdag 12 april
Amersfoort-Vathorst
Donderdag 13 april
6 april 2017
Vrijdag 14 april
Uitgave 29, jaargang 9
Maandag 17 april
Colofon:
Dinsdag 18 april
Redactie:
Woensdag 19 april
MT, Catherine van Dord en
Astrid Vianen
Donderdag 20 april
Vrijdag 21 april
Redactieadres:
Maandag 24 april t/m
Infobron@obsatlantis.nl
vrijdag 5 mei
InfoBron is een informatiebulletin voor ouders en
leerlingen van openbare
basisschool Atlantis. De
nieuwsbrief wordt wekelijks
op donderdag via e-mail aan
de ouders verstuurd en is
tevens op de website
www.obsatlantis.nl
te
bekijken. Ouders die geen
beschikking hebben over
internet, kunnen bij de
administratie een papieren
exemplaar aanvragen.
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

Lente ontbijt
Goede Vrijdag Alle kinderen zijn vrij .
Tweede Paasdag Alle kinderen zijn vrij.
Cito groep 8
Cito groep 8
Cito groep 8
Koningspelen
Meivakantie

Schoolfotograaf
Deze week zijn alle kinderen weer gefotografeerd door het team van
Sgoolfotografie.nl. Het is altijd een hele organisatie, die ook dit jaar weer door
Daphne Hoogma en Sabien Bruins samen met een aantal hulpouders in goede
banen is geleid. Wij willen hen heel hartelijk danken voor alle hulp.
Binnenkort ontvangen de kinderen via de leerkracht de inlogkaarten en meer
informatie over hoe u de foto’s kunt bestellen.
Bereikbaarheid school i.v.m. werkzaamheden Victoriameer
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief van de gemeente over de
werkzaamheden die binnenkort in de directe omgeving van de Bron gaan
plaatsvinden. De eerste werkzaamheden starten 18 april a.s. aan het Victoriameer.
Om de overlast voor het scholencluster De Bron zoveel mogelijk te beperken,
worden de werkzaamheden aan het Victoriameer grotendeels in de meivakantie
uitgevoerd.
Schoolbieb
Superblij zijn we met de wisselcollecties van de bibliotheek voor de groepen 3 t/m
8! Nu hoeven we niet meer te wachten op een volgend biebbezoek maar kunnen
we gelijk een nieuw, leuk, spannend boek uitzoeken om weer te kunnen genieten
van een bijzondere boekenwereld tijdens het stillezen .
Bag2School actie!
Ook dit schooljaar doet OBS Atlantis weer mee met de Bag2School actie. Deze
groene organisatie zamelt kleding in bij scholen en verenigingen. De actie vindt dit
voorjaar plaats op maandag 15 mei. Met het voorjaar in aantocht betekent dit
voor u een mooie kans om thuis de kledingkasten weer eens uit te pluizen. Per
verzamelde kilo wordt een bedrag van € 0,30 uitgekeerd. We sparen weer om
mooie materialen voor de kinderen aan te schaffen. U helpt toch ook mee om het
record van 1.560kg te overtreffen? Alle kinderen krijgen voor de meivakantie een
Bag2School zak mee naar huis. U kunt deze vullen met tweedehands dames-,

heren- en kinderkleding, maar ook schoenen (bij elkaar gebonden),
riemen/ceinturen, hoeden, handtassen, beddengoed, gordijnen en pluche
speeltjes. Doe de zakken niet te vol vanwege kans op scheuren, dan liever een
extra plastic tas of vuilniszak gebruiken. En natuurlijk geldt: hoe meer, hoe beter!
Lever de goed gevulde Bag2School zakken vervolgens op woensdag 10 mei,
donderdag 11 mei, vrijdag 12 mei en maandag 15 mei (voor 8:30!) in.
Voor vragen kunt u mailen naar de ouderraad op or@obsatlantis.nl. Voor meer
informatie over Bag2School zie http://bag2school.com/dut/wie_we_zijn/
Namens Bag2School, OBS Atlantis en alle kinderen enorm bedankt!

Schoolsport toernooien
Het schooljaar loopt alweer langzaam richting het einde, zo ook de
schoolsporttoernooien. In deze laatste maanden staan nog 3 toernooien gepland:
het minder bekende Flagball (variant op American Football), basketbal en handbal
(al vanaf groep 3!). Zou het niet leuk zijn als Atlantis ook op deze toernooien
vertegenwoordigd is? Leg daarom deze toernooien voor aan je kind en kijk of je
samen met je zoon of dochter een team kunt vormen. In de bijlage meer info over
deze toernooien en de link naar de inschrijfformulieren.
Tot slot: zonder hoofdcoördinator kunnen deze toernooien niet doorgaan. Dus:
heb je affiniteit met een van deze sporten en zou je als aanspreekpunt namens en
voor de school willen fungeren, stuur dan een mail naar
toernooien@obsatlantis.nl. De OR en de kinderen zullen je erg dankbaar zijn!
Met vriendelijke groet, Schoolsportcommissie
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 29 maart was het zover. Robin, Thijs, Milan en Sebastian (5B) en Reqlex,
Duuk, Christian, Yasin en Nouri mochten aantreden op Veld 1A op de velden van
VV Hooglanderveen. Hier speelden zij in Poule C tegen De Marke, Boulevard 410
en de St. Josephschool. Als echte oranje leeuwen gingen ze de strijd aan. Toch
moest het team van Atlantis zijn
meerdere erkennen in hun
tegenstanders. Na een 0-5 tegen de
st. Josephschool mocht het ook al
niet lukken tegen Boulevard 410.
Hier was het 0-7. Ondanks de
tegenslagen bleven de mannen het
toch proberen. Wisselen, nieuwe
keepers en andere technieken
mochten helaas niet werken.
Doorzettingsvermogen bij het team
ontbrak niet. Ook de Marke bleek
een maatje te groot voor het Atlantis team. Juf Constance en de meester Gerben
zijn supertrots op de jongens. Zij hebben goed samengewerkt en de sfeer was
goed. Ze hebben het toch maar mooi geprobeerd. En... volgend jaar weer een kans.

Woensdag 29 maart speelde team 1 Jongens 5/6 bij vv Hooglanderveen. Wij
moesten als 2e spelen en bij het volgen van de eerste wedstrijd was het al duidelijk
dat ons team behoorlijk sterke en grote tegenstanders in de poule tegen zou
komen. Vol goede moed en enthousiasme gingen we de 1e partij in tegen St.
Josephschool. Helaas verloren we
deze wedstrijd. De 2e partij tegen
Boulevard verliep niet beter, ondanks
het vele verdedigen. Met de 3e partij
hadden we nog het idee dat we deze
konden pakken, maar tevergeefs.
Zelfs een doelpunt voor juf Constance
en meester Gerben zat er niet meer
in. Ondanks het verlies hebben alle
jongens tot het einde ontzettend hun
best gedaan. En volgend jaar gaan
we voor de winst!
Schoolvoetbal meiden groep 5/6
Hoewel de weersvoorspellingen anders deden vermoeden, waren de zonnestralen
volop aanwezig op het sportpark van
HVC. Onze meiden waren in het mooie
oranje shirt van OBS Atlantis dan ook
een opvallende verschijning tussen het
vele blauw van de andere aanwezige
teams. De eerste wedstrijd was er een
om even in te komen, maar daarna
speelden de meiden vol voor de winst.
De uitslagen deden dan ook niet
vermoeden dat er enorm veel kansen
werden gecreëerd. De pech was dat de bal gewoonweg niet in het doel wilde gaan.
Mooi om te zien dat het zo'n geslaagde middag is geweest !!!
Op 5 april was het eindelijk zover, het meidenteam 2 (groep 7/8) kwam in actie op
het schoolvoetbaltoernooi. De 1e wedstrijd tegen De Malelande waren de meiden
duidelijk een maatje te klein. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ondanks een paar
knappe reddingen van keepster Ginger en een tomeloze inzet van de rest van het
team werd het uiteindelijk 0-6. Later bleek dat De Malelande zeer overtuigend
poulewinnaar was geworden.
In de 2e wedstrijd mochten we aantreden tegen De Border. Deze wedstrijd wilden
de meiden heel graag aan de vele
aanwezige ouders, broertjes en zusjes
laten zien dat ze niet voor niets naar
Sportpark Zielhorst waren gekomen. Ze
begonnen uiterst geconcentreerd aan de
wedstrijd en namen gelijk het initiatief. Er
werd bij vlagen heel goed samengespeeld
en dat leidde al snel tot een doelpunt van
Filiene (1-0). Kort daarna zorgde Iris er met
een splijtende pass voor dat Cailin alleen
op de keepster kon aflopen. Zij hield het hoofd koel en schoot beheerst de 2-0
tegen de touwen. Uiteindelijk werd het zelfs 3-0 nadat een voorzet van Iris via de

tegenstander in het eigen doel werd gewerkt (3-0). Een prima teamprestatie
waarin bleek dat de meiden mentaal ook sterk zijn!
In de laatste en spannende wedstrijd tegen De Zonnewijzer kreeg Atlantis
aanvankelijk de beste kansen, maar goed keeperswerk van de tegenstander zorgde
ervoor dat het halverwege nog 0-0 was. Zoals wel vaker viel het doelpunt
uiteindelijk aan de verkeerde kant waardoor we met 0-1 achter kwamen. In de
laatste minuten werden alle risico’s genomen om er nog een verdiend gelijkspel
uit te halen. Helaas lukte dit niet en werd het zelfs vlak voor tijd nog uit een counter
0-2. Een klein beetje teleurgesteld verlieten de meiden het veld, maar ondanks de
nederlaag kunnen Cailin, Carlijn, Famke, Fiene, Filiene, Ginger, Julia de Graaf, Julia
Timmerman, Juliët, Iris en Lara supertrots zijn op zichzelf. Het was weer een
geslaagde voetbalmiddag, waarin het plezier voorop stond. In de mooie nieuwe
voetbalshirts hebben de meiden zich op een positieve en sportieve wijze laten
gelden. De meiden kijken nu al uit naar volgend jaar en dan gaan ze weer voor de
poulewinst!
Ingezonden berichten
SpeelDag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen
Op zaterdag 22 april is er in Amersfoort een SpeelDag, speciaal voor (vermoedelijk)
hoogbegaafde kinderen. Het programma bevat onder andere creatieve
workshops, zelf ervaren, ontdekkken, inspiratie en uitdaging. Alle informatie over
het programma en entree met korting vindt u op www.speeldaghb.nl
Voorleesfeestje De Gruffalo op 19 april om 15:30 in de Bibliotheek Vathorst

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

