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Mobiele telefoons mee naar school
Vorig jaar hebben we afspraken gemaakt over het meenemen van mobiele
telefoons naar school. We merken dat ook in de basisschoolleeftijd kinderen al
vroeg onrust ervaren in bijvoorbeeld App groepen, Facebook, Instagram, ed. Er zijn
weinig plaatsen waar kinderen in de bovenbouwgroepen zich nog even “rustig”
kunnen terugtrekken en deel kunnen nemen aan het “gewone” leven, zonder dat
berichtjes en foto’s hun via mobiele telefoon bereiken.
Op school vinden wij het belangrijk dat kinderen deel nemen aan het schoolleven,
mobiele telefoons mogen alleen vanaf groep 6 mee, zodat kinderen na schooltijd
bereikbaar zijn. De mobiele telefoons worden voor lestijd ingeleverd bij de
leerkracht en gaan om 14 uur weer mee naar huis. Indien kinderen zich niet aan
de afspraken houden en hun mobiele telefoon niet inleveren en deze gebruiken
tijdens bijvoorbeeld de pauzetijden, dan blijft de mobiel een dag op school en
krijgen de leerlingen de telefoon de volgende dag mee om 14 uur. Mobiele
telefoons worden niet gebruikt op school, mocht er iets bijzonders zijn en is er
telefonisch contact nodig dan gebruiken wij hiervoor de schooltelefoon.
Cito-toetsen
Na de meivakantie starten de Eind- Cito toetsen van dit schooljaar weer. In alle
groepen nemen we de eindversie van Cito af van het schooljaar waar uw kind in
zit, behalve bij de groepen 6 en 7. Deze groepen krijgen de entreetoets
voorgeschoteld en de kinderen van groep 8 dan? Zij hebben de Cito groep 8 deze
week afgesloten en kunnen in mei de uitkomst tegemoet zien. De resultaten van
de Cito-toets worden met u besproken tijdens het laatste rapportgesprek van dit
schooljaar.
Tevredenheidsenquête 2017
Vorige week heeft u kunnen lezen welke opmerkingen leerlingen hebben
opgeschreven in de tevredenheidenquête in januari 2017, deze week is het de
beurt aan de meest genoemde ouderopmerking. Gezien de grootte van de school

zien we 5 opmerkingen in dezelfde categorie als een trend en zullen deze
beschrijven.
Opmerkingen ouders in het algemeen:
Waar is deze school goed in?
De school is goed in het toepassen van de 7 gewoonten. Een ouder: “Hiermee is
het niet enkel een mooie methodiek op papier, maar wordt er een goede basis
gelegd voor heel veel belangrijke vaardigheden waar de kinderen de rest van hun
leven van kunnen profiteren.” (40 ouders hebben het toepassen van de 7
gewoonten genoemd als een sterk punt van de school). Vorige week hebben wij
in de nieuwsbrief aangegeven wat wij momenteel aan het doen zijn om het 7
gewoonten aanbod meer te verstevigen in alle bouwen van de school. Op 17 mei
komt er een internationale delegatie opnieuw op school kijken om de dagelijkse
praktijk van Atlantis te zien en hiervan te leren.
Hoe kan de school zich verbeteren?
In de opmerkingen komt naar voren dat afstemmen op individuele
ontwikkelingsbehoeften nog gezien wordt als een ontwikkelpunt van school. Dit
betreft bijvoorbeeld het beleid voor kinderen die meer aankunnen maar ook
ondersteuning op andere vakgebieden. Atlantis werkt hard aan de
basisondersteuning van de kinderen, deze is goed op orde en we liggen met
ontwikkelpunten op koers. Jaarlijks wordt Atlantis hierop gemonitord door het
Samenwerkingsverband de Eem. In het handelingsgericht werken verdelen we
de groep in de basisgroep (instructieontvankelijke kinderen), Sub
A(instructieafhankelijke kinderen) en Sub B (instructie onafhankelijke kinderen).
We passen de instructie aan op het niveau van het kind en doen dat op
verschillende gebieden. In het afgelopen jaar hebben we ons sterk gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van de rekenlessen, omdat we dit belangrijk vinden.
Ook in het komende schooljaar werken we hieraan door en pakken er
verschillende taalonderdelen bij om de verdieping mee in te gaan op studiedagen
en zullen u daar dan verder over informeren.
In het afgelopen jaar heeft het win-win-team Diepzee ook het beleid voor
meerbegaafde kinderen doorontwikkeld en helpen veel ouders ons mee om dit
ten uitvoer te brengen.
Luizencontroles
Woensdag 10 mei, na de Meivakantie, zal er weer een luizencontrole worden
gedaan. Wilt u eraan denken om deze dag geen gel of moeilijke staarten/vlechten
in het haar van uw kind te doen? Mocht u als ouder/verzorger luizen of neten
constateren in de periode tussen de controles, dan stellen wij het op prijs dat u dit
meldt bij de leerkracht. Wanneer u vragen heeft dan kunt u mailen naar Janine
Nellestein via j.nellestein@kpnmail.nl, ouder van onze school en tevens
coördinator van de luizenouders.
Schoolreisje groep 1 en 2
Het duurt nog even, maar op vrijdag 12 mei aanstaande gaan de groepen 1 & 2
op schoolreisje! Het belooft weer en gezellige dag te worden. Voor veel
leerlingen is het dé leukste dag van het schooljaar en hier kijken de
kinderen (maar ook de leerkrachten) met plezier naar uit. Hierbij willen we u
laten weten dat er maandag ná de meivakantie meer informatie volgt via de
groepsleerkracht (of klassenouders). Na de meivakantie maken we dus pas
bekend waar we die dag naartoe gaan en delen we ook belangrijke informatie

over o.a. wat mee te nemen en tijden van vertrek/terugkomst. Hele fijne
meivakantie!
Groeten van de schoolreiscommissie
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 hebben deze week een
Bag2School zak mee naar huis gekregen. 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!
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 geweest. Er hebben
zich al 70 kinderen aangemeld. De kosten bedragen 5,50 euro per kind. Het
inschrijfformulier is in de bijlage van deze nieuwsbrief terug te vinden. Graag
willen wij verzoeken om gepast te betalen.
Let op: op 10 mei en op 12 mei zijn de volgende inschrijfochtenden van 08.10 uur
tot 08.40 uur in de Hertzbergerzaal. 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 avondvierdaagse commissie van Atlantis alvast bedankt.
Daphne, Tatjana en John

Fantastische Koningsspelen 2017
Wat een feest is het elk jaar weer, een zeer grote groep enthousiaste ouders
organiseert samen met leerkrachten grootse Koningsspelen voor de kinderen.
Ook vanochtend was dat weer het geval, strak om 8:30 ging het “los” op de
voetbalvelden van VV Hooglanderveen voor de groepen 3 t/m 8 en even later
volgden de kinderen van de groepen 1 en 2 op het hoofdgebouw. Het verliep

weer als een geoliede machine onder aanvoering van Marleen Vitters. Bij de
Koningsspelen zijn zo veel ouders betrokken dat het onmogelijk is om iedereen
individueel te bedanken, maar Marleen zetten we even extra in het zonnetje!
Bedankt allemaal, namens alle kinderen en leerkrachten, het was weer een mooi
feestje.
Sponsoren Koningspelen
Aankomende vrijdag 21 april tijdens de Koningsspelen zal de Muziekschool
Amersfoort 5 clinics verzorgen voor groep 7 en 8 leerlingen. Deze clinics zijn voor
alle kinderen met of zonder muzikale ervaring. Mocht uw kind enthousiast
thuiskomen en eventueel verder willen met lessen op een muziekinstrument, is dit
uiteraard bij ons mogelijk. Wij geven oa. les bij het kindercentrum Bzzzonder aan
de Caraïben 6 (t.o.v. de Ikea) elke dag van maandag t/m vrijdag. Neem gerust een
kijkje op onze website www.muziekschoolamersfoort.nl om te zien wat voor
lessen wij allemaal kunnen aanbieden. Of neem contact met ons op via telefoon
nr. 033-8009985, wij staan u graag te woord.

Maak nu kennis met onze introductiecursus:
Uw kind kan op een vrijblijvende manier kennis maken met muziekles, daarom
bieden wij een introductiecursus aan, dit zijn totaal 8 lessen privé 20 minuten, duo
lessen of privé lessen van 30 minuten en het huren van een muziekinstrument
tijdens de introductielessen behoord ook tot de mogelijkheden. Voor verdere
informatie, zie link http://bit.ly/2oaspU4
Maak nu kennis met onze Lentecursus, speciaal voor volwassenen:
Tevens bieden wij ook lessen aan voor volwassenen, na de meivakantie starten wij
met een nieuw aanbod “Lentecursussen”.
Voor verdere informatie zie link http://bit.ly/2o9fumb
SNS bank sponsort
“Met trots sponsort SNS Bank Amersfoort de Koningsspelen van OBS Atlantis
groepen 1/2. Speciaal voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar hebben wij SNS Jeugd

Betalen. Met deze rekening leert je kind met geld om te gaan. Denk aan
bijvoorbeeld zakgeld, extraatjes voor het rapport of verjaardagsgeld. Open gratis
SNS Jeugd Betalen voor je kind en stort geld op die rekening. Je kind krijgt rente
op de rekening over een bedrag tot €500,- en mag de eigen betaalpas ontwerpen!
En wie kent hem niet: de SNS Zilvervloot spaarrekening. Bij deze spaarrekening
krijgt je kind een bonus als hij of zij 18 wordt. Deze bonus wordt berekend over de
inleg die dan op de rekening staat (max. inleg €600,- per jaar). Voor ieder jaar dat
je hebt gespaard, krijgt je kind 1%. De bonus is maximaal 10%. Voor informatie
over de mogelijkheden en/of het openen van een nieuwe rekening ben je van
harte welkom in onze SNS winkel in Emiclaer aan De Beurs 78 te Amersfoort. We
wensen jullie heel veel plezier morgen en maak er een feestelijke dag van!
Groetjes, het team van SNS Emiclaer”.
Ingezonden berichten

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijne meivakantie.

