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Bag2School actie (tot 8.30 uur)
Internationale leiderschapsdag

Hemelvaartsdag
Alle kinderen zijn vrij.

Schoolreisje
Morgen gaan de groepen 1-2 op schoolreisje naar Oud Valkeveen in Naarden. De
bussen staan om 9 uur klaar op het Veluwemeer. We streven ernaar om rond 9.15
uur te vertrekken.
We verwachten om rond 15.30 uur weer op school terug te zijn. Mochten we in de
file terecht komen, dan wordt het wat later.
Avondvierdaagse Vathorst inschrijving
Inmiddels hebben al veel kinderen zich ingeschreven voor de avondvierdaagse, die
dit jaar van 13 juni tot en met 16 juni zal zijn.
Vrijdag 12 mei is de laatste inschrijfochtend van 08.00 uur tot 08.40 uur in de
Hertzbergerzaal. De kosten bedragen 5,50 euro per kind. Het inschrijfformulier is
in de bijlage van de nieuwsbrief van 20 april terug te vinden. Graag willen wij
verzoeken om gepast te betalen. 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
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 1.560 kg te overtreffen? Alle kinderen hebben voor de
meivakantie 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!
Foto’s Koningspelen
Nicole Rijkers, de moeder van Liza uit groep 1-2A, heeft tijdens de Koningspelen
hele leuke foto’s gemaakt van de groepen 1-2. De foto’s zijn klaar en kunnen op
haar website worden bekeken en gedownload.
In het pdf bestand in de bijlage bij deze nieuwsbrief staat een stappenplan
(inclusief Password) om de foto’s die u graag wil hebben zelf te downloaden. De
online gallery is alleen beschikbaar voor ouders van Atlantis met dit Password.
Onderaan de handleiding vindt u het emailadres van Nicole voor eventuele vragen.
Wij willen Nicole heel hartelijk bedanken voor de leuke foto’s!
Foto’s schoolfotograaf
Alle kinderen die voor de vakantie zijn gefotografeerd door Sgoolfotografie.nl
hebben aan het begin van de week een kaart mee gekregen. Op deze kaart staat
een code waarmee u op de site van sgoolfotografie de foto’s en groepsfoto kan
bekijken en kan bestellen. Als u nog vragen heeft, kunt u mailen naar
vragen@sgoolfotografie.nl.
Laatste kans om je in te schrijven voor het School Handbaltoernooi
We schreven al eerder over het school handbaltoernooi. Je kunt je nog tot en met
aanstaande maandag inschrijven! Tijdens dit schooltoernooi worden 2 varianten
gespeeld, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.
Mini-handbal, voor groep 3 en 4, wordt gespeeld in gemengde teams op een
kleiner speelveld met minidoelen en een aangepaste bal. Een team bestaat uit 5
veldspelers, 1 keeper en max 3 wisselspelers.
7-handbal, voor groep 5 t/m 8, wordt gespeeld op een heel handbalveld met 6
veldspelers , 1 keeper en max 3 wisselspelers. Jongens en meisjes spelen in aparte
poules.
Datum: zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur (let op: direct na de A4D)
Locatie : Sporthal Zielhorst, Trompetstraat 3, Amersfoort
Inschrijven: http://tinyurl.com/ksskbw4
Deadline inschrijven: 15 mei 2017

Ingezonden berichten
Bericht van de gemeente
Met de zomer in aantocht willen wij u op het hart te blijven drukken om er op te
letten dat de kinderen niet in het water bij de Bron zwemmen, niet van het
kunstwerk springen en niet van het schoolgebouw af springen. Het kunstwerk ‘A
mountain for the Netherlands’ van de kunstenaar Sui Jian Guo is in september
2014 geplaatst. Naast het groen in de wijk maken we met kunstwerken Vathorst

mooier. De waterpartij van de Bron is geen officieel zwemwater en in kunstwerken
klimmen is verboden (art. 2.47 van de Algemene Plaatselijke Verordening).
In de praktijk gaan kinderen toch het water in en
zwemmen naar het kunstwerk, ze klimmen erin en
springen eraf. De scherpe randen van het kunstwerk
en de aan het zicht onttrokken (uit stekende) stalen
fundering onder het wateroppervlak zorgen voor zeer
gevaarlijke situaties. Daarnaast is het water ondiep en
wordt het niet op kwaliteit gecontroleerd omdat het
geen zwemwater is.
In 2015 zijn daarom waarschuwingsborden geplaatst en is er gaas rondom de
onderkant van het kunstwerk aangebracht om het klimmen te voorkomen. Dit
bleek echter niet effectief genoeg. In aanvulling daarop zijn in 2016 de hoeken van
de fundering boven het wateroppervlak “stootwillen” gemonteerd, zodat in ieder
geval zichtbaar is waar de fundering loopt. Omdat het gaas niet hielp en het geen
recht doet aan het kunstwerk is besloten om het gaas te verwijderen en de
fundering rondom zichtbaar te maken boven het wateroppervlak en nieuwe
waarschuwingsborden te plaatsen. Deze laatste aanpassingen zijn net klaar.
In 2016 is daarnaast gebleken dat kinderen ook vanaf het gebouw in het water
springen. Dit is eveneens verboden en gevaarlijk omdat het water maar 2 meter
diep is. Hier zijn waarschuwingsborden geplaatst. De genomen maatregelen zijn
alleen bedoeld om te waarschuwen voor de gevaren. De vijver, het kunstwerk en
het schoolgebouw zijn niet gemaakt om in te zwemmen of vanaf te springen en
zijn daar nog steeds niet geschikt voor.
Wij vragen u vriendelijk maar dringend om uw medewerking hierin. Alvast dank en
laten we hopen dat onze gezamenlijke inspanningen bijdragen aan een mooie en
veilige zomer.

Peutercafé Vathorst
Aanstaande woensdag is het weer Peutercafé in de Bron! Op verzoek weer terug
van weg geweest, iedere woensdag van 10 - 11 uur, toegang is gratis. Je kunt je
aanmelden bij de receptie (Oceaan 10 ) van de Bron en wordt dan vanzelf
meegenomen naar het Peutercafé. Ook leuk voor papa’s, opa's en oma's en
andere verzorgers met kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar, u en uw (klein)kind
zijn van harte welkom! Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Marinda Pieron
Medewerker Jeugdcampus
Indebuurt033
marinda.pieron@indebuurt033.nl
0681492130
Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

