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Tevredenheidsenquête 2017
Afgelopen dinsdag hebben wij samen met de MR (medezeggenschapsraad) de
uitkomst van de enquête geanalyseerd. Er was een enorm hoge respons op de
enquête, maar liefst 65% van de ouders heeft de moeite genomen om zijn/haar
mening te laten horen en 100% van de leerlingen. De enquête is hiermee een
betrouwbare bron om conclusies aan te verbinden. We zijn trots op de uitkomst,
op alle onderdelen zijn de rapportcijfers van Atlantis gestegen. Het management
geeft de school een 7,7, de medewerkers geven de school een 7,8, de ouders een
7,3 en de kinderen maar liefst een 8,1. In de komende nieuwsbrieven zullen we
telkens opvallende scores doorgeven en aan u laten weten wat het schoolbeleid is
of welke acties er uitgezet zullen worden, zodat we door kunnen blijven groeien
op ons rapport. We gebruiken hiervoor een kleine rekensom, een item dat bij de
opmerkingen meer dan 3 keer wordt genoemd zien we als trend. Deze week
starten we met twee opmerkingen van de leerlingen, volgende week treft u
ouderopmerkingen in de nieuwsbrief aan.
Opmerkingen leerlingen:
 Waar is Atlantis sterk in?
De 7 gewoonten! Deze worden 32 keer genoemd als een sterk punt van de
school (meest getelde sterke punt).
 Waar kan Atlantis zich in verbeteren?
Langere buitenspeeltijden noemen 8 leerlingen als verbeterpunt (meest getelde
verbeterpunt).
Punt 1:
Het is fijn dat veel kinderen de 7 gewoonten noemen als een sterk punt, zelf vinden
wij dat we hier ons nog in door kunnen ontwikkelen. In het begin van het
schooljaar hebben alle leerkrachten (opnieuw) de basistraining gevolgd.
Momenteel zijn we kwaliteitskaarten aan het uitwerken, zodat er meer
duidelijkheid binnen de school ontstaat over de norm die wij hanteren.
Punt 2:
Helaas is het niet mogelijk om de buitenspeeltijden te verlengen, conform de wens
van de kinderen. In de kleine en grote pauze gaan de kinderen circa 20 minuten
naar buiten. Hier valt ook het naar binnen en buiten gaan onder. Atlantis deelt het

schoolplein met Kon-Tiki en moet binnen de toegewezen tijden blijven. We
merken zelf een positieve trend op, er is weinig onrust is op het schoolplein. We
vermoeden dat dit komt, omdat de leerkrachten toezicht houden en de periode is
verkort door het ingaan van het 5 GDM.
Cito groep 8
Komende dinsdag, woensdag en donderdag werken de leerlingen van groep 8 aan
de Cito-eindtoets. Het definitieve schooladvies is al binnen en vele kinderen
hebben zich reeds ingeschreven op de school van hun voorkeur, maar een laatste
mooie eindscore is toch een goede beloning voor het harde werken van de
afgelopen jaren. We wensen de kinderen, hun meester en juffen veel succes. Juf
Vivienne en Juf Yoliska willen wij graag nog even extra in het zonnetje zetten, na
een gescheurde binnen- en buitenste meniscus heeft Vivienne alles op alles gezet
om deze week (te vroeg) weer voor de klas te kunnen “staan”. Yoliska is een rots
in de branding geweest de afgelopen weken door Vivienne telkens op te halen in
de vroeger uurtjes en weer te zorgen dat zij thuis kwam. Ook Guus heeft zich heel
flexibel getoond dor zijn taken als ICT-coördinator enkele weken neer te leggen
om Vivienne te vervangen in groep 8 tijdens haar ziekhuisopname en korte herstel.
Uitreiking Cheque aan Edukey for Kids
De leerlingen van het lighthouseteam hebben namens alle leerlingen van Atlantis
een cheque overhandigd aan meester Arasu met het bedrag, dat is opgehaald
tijdens de leiderschapsweek “goede doelen”.
Het eindresultaat is een enorm bedrag van 3.403,67 euro. Met dit bedrag zal de
school in Oeganda verder worden opgebouwd. Meester Arasu zet zich al een lange
tijd in voor deze organisatie en zal namens Edukey for Kids ons op de hoogte
houden van de ontwikkelingen, die mogelijk zijn geworden door de bijdrage van
onze school.

Bezoek stoomgemaal
In de groepen 5 hebben we van alles geleerd over dijken, gemalen en de
zeespiegel. Om dit nog beter te begrijpen zijn alle groepen 5, de afgelopen weken
naar stoomgemaal Hertog Reijnout in Nijkerk geweest. Hier werden de kinderen
opgeleid tot echte dijkgraaf. Gewapend met logboek en potlood werd de dijk
grondig geïnspecteerd. Ook werd er door verrekijkers naar alle dieren gekeken die
er in de polder leven. In het gemaal werd ons verteld hoe d.m.v. stoom de machine
met de schoepen kon draaien en zo het water weggepompt kon worden. Reuze
interessant. Hieronder een foto van groep 5B voor het stoomgemaal.

Meester Gerben

Juf Catherine 50 jaar!
Wij zijn deze week begonnen met een feestje. Juf Catherine is nl. zondag 50 jaar
geworden. Alle kinderen verzamelden zich maandagmiddag in een hele lange
slinger op het plein om juf Catherine toe te zingen, onderweg kreeg ze prachtige
rozen en tekeningen van de kinderen.

Bezoek Atlantis
Op woensdag 29 maart hebben wij, studenten van de Pabo in Almere, OBS Atlantis
bezocht. Wij hadden een afspraak gemaakt met Wendy van der Helden om 11.00
bij haar in het lokaal. Toen we daar aankwamen zagen we al dat de Atlantis een
hele grote school is. Door de school heen zagen wij sporen van Covey, in
bijvoorbeeld de vorm van posters. Opvallend was dat toen wij bij het lokaal van
Wendy aankwamen wij ook veel van ‘The Leader in Me’ naar voren zagen komen.
Tijdens de les zagen wij ook hoe de filosofie van Covey werd toegepast. Er werd
telkens terug verwezen naar de competenties, en de kinderen werden beloond
voor hun goede gedrag doormiddel van de Big Rock Challenge. Elke keer als het
lukte om een fijne pauze te hebben, binnen 5 seconde meedoen aan het stilte
teken en we praten om de beurt. Iedere keer wanneer ze één van deze doelen
behaald hadden tijdens een deel van de les, mochten ze een streepje zetten bij het
doel op een grote lijst. Het viel ons ook op dat ze een coöperatieve werkvorm
gebruikte, waarbij de competenties van Covey centraal in stonden. Ze begonnen
met een spel waarbij ze rekensommen moesten maken, daarna moesten ze het
zelf controleren en als extra met een rekenmachine controleren. Daarna moesten
ze hun blaadje met sommen doorgeven aan hun maatje, zodra hun maatje klaar is

met de sommen, en vervolgens ging hij of zij dan ook de sommen maken van de
ander. Hierbij waren ze echt bezig met de competenties van synergie en win-win.
Na de les hebben wij een rondleiding gekregen van Isis en Isabel uit de groep van
Wendy, die in het Lighthouseteam zitten. Deze rondleiding was erg interessant,
aangezien wij aan de inrichting van de school konden zien wat de visie van de
school is. De manier waarop groep 6 groep 3 helpt, de ruimtes (units) waarin de
klassen kunnen werken. Ook de posters in de school die de kinderen telkens aan
de competenties helpen herinneren.
Wij vonden het bezoek aan OBS de Atlantis zeker waardevol, en een inspiratie voor
onze beroepspraktijk. Wij hebben gezien hoe Covey kan werken binnen en school
en hoe de kinderen Covey ademen en leven. Dit vonden wij mooi om te zien en
heeft ons veel geleerd.

Volgende week zijn de Koningsspelen!
Woensdag 19 april om 20.00 uur is de informatie avond voor ouders die
meehelpen.
Nog een paar belangrijke zaken:
-

-

Woensdag 19 april krijgen de kinderen de flyer mee naar huis met
belangrijke informatie over deze dag en het programma.
Starttijd groep 1-2: 8.20-8.45 uur inloop. Om 9 uur start de koningsspelen
Starttijd groep 3-8: 8.20-8.40 uur verzamelen. Start koningsspelen om
8.45 uur.
Eindtijd groep 1-2: 12.30 uur daarna vrij en hebben ze vakantie!
Eindtijd groep 3-8: 13.00 uur daarna vrij en hebben ze vakantie!
De parkeergelegenheid bij de voetbal vereniging Hooglanderveen is door
bouwwerkzaamheden niet toegankelijk. Kom op de fiets! We zorgen voor
extra fietsenstalling.
Kent u de Okido al? http://feest.koningsspelen.nl/ en klik op de groene
cirkel met het doe-pakket!

Sportieve groet, Maaike en Marleen

Avondvierdaagse Vathorst inschrijving
Het duurt nog even maar van 10 juni tot en met 13 juni zal de avondvierdaagse
van Vathorst weer gelopen worden. OBS Atlantis doet hier zoals ieder jaar ook
aan mee. Op woensdag 19 april is de eerste inschrijfochtend van 08.10 uur tot
08.40 uur in de Hertzbergerzaal. De kosten bedragen 5,50 euro per kind. Het
inschrijf-formulier is in de bijlage van deze nieuwsbrief terug te vinden. Graag
willen wij verzoeken om gepast te betalen. Op 10 mei en op 12 mei zijn de
volgende inschrijfochtenden. De klassenouders van de klassen 3 tot en met 8 zijn
gevraagd om de hulpouders te regelen en deze ook in te schrijven. Voor de 10
kilometer zijn we nog op zoek naar een enthousiaste marsleider. Voor de 5
kilometer zijn we voor de laatste avond nog op zoek naar 3 ouders die de pitstop
zouden willen verzorgen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via
atlantisavondvierdaagse@gmail.com
Namens de avondvoerdaagse commissie van Atlantis alvast bedankt.
Daphne Tatjana en John
Vermist blauwe hesjes!
Beste ouders wij missen heel veel blauwe hesjes. De blauwe hesjes worden tijdens
de activiteiten door begeleidende ouders gedragen. Deze zijn dus belangrijk voor
het overzicht en de veiligheid. Heeft iemand nog hesjes thuis liggen die ze zijn
vergeten in te leveren? Lever deze alstublieft in bij Astrid Vianen (Kleutereiland)
Alvast dank namens de ouderraad.
Stepjes mee
Het mooie weer drijft zo nu en dan weer over Atlantis en dat brengt vanzelf stepjes
met zich mee. Helaas kunnen deze stepjes niet binnen worden gestald. Dit levert
gevaarlijke situaties op, de gangen en de unit zijn hiervoor niet ruim genoeg. Geeft
u uw kind een slot mee, zodat het de step buiten kan “parkeren? Alvast bedankt.
200 boeken voor de schoolbieb
De boekeninzamelingsactie Books2school (25 januari t/m 4 februari) was ook dit
jaar een succes. Dankzij jullie opruimacties zijn er 200 boeken ingezameld!
De actie heeft vooral de boekencollecties van de kleuters en de groepen 3 en 4
flink uitgebreid. Weer genoeg leesvoer voor de rest ban het jaar dus! Heel veel
dank aan iedereen die zijn boekenkasten heeft opgeruimd!
Karin Poldervaart, coördinator Books2School
Jas zoek
Mike van Steenis uit groep 5/6 is zijn jas kwijt. Het gaat om een Cars jas
donkerblauwe mouwen en rug en voorkant blauwgrijze legermotief. Maat 146. Als
u iets gevonden heeft, wilt u het dan doorgeven aan de leerkracht van groep 5/6.

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

