Info Bron
Weekoverzicht
Maandag 22 mei
Dinsdag 23 mei
Woensdag 24 mei
Amersfoort-Vathorst
Donderdag 25 mei
18 mei 2017
Vrijdag 26 mei
Uitgave 33, jaargang 9
Maandag 29 mei
Colofon:
Dinsdag 30 mei
Redactie:
Woensdag 31 mei
MT, Catherine van Dord en
Astrid Vianen
Donderdag 1 juni
Vrijdag 2 juni

Hemelvaartsdag
Alle kinderen zijn vrij.

Redactieadres:
Infobron@obsatlantis.nl

Start zomervakantie
Het duurt nog even, maar voor u het weet is het zover: de zomervakantie.
InfoBron is een informatieDe vakantie start op vrijdag 7 juli om 12 uur. De kinderen zijn deze dag eerder vrij.
bulletin 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

Internationale leiderschapsdag Op Atlantis
Gisteren stond een delegatie uit Egypte, Noorwegen, Amerika, Zuid-Afrika,
Oeganda, Roemenië, Tsjechië, Litouwen, Spanje, Kenia, Polen, Verenigde
Emiraten, Griekenland, Engeland, Denemarken en Libanon al vroeg op de stoep
van Atlantis. Het was de internationale
leiderschapsdag en Atlantis was een van
de twee scholen die werd bezocht in
Europa.

Vele kinderen hadden zich enthousiast
aangemeld om een taak op zich te nemen.
Deze taken varieerden van; het ontvangen van
de gasten, het presenteren van de zeven
gewoonten, het leiden van rondleidingen tot
onder andere het verzorgen van koffie en thee
voor de bezoekers. Wat een mooie buzz gaf
dat in de school!

Eigenlijk vinden wij het allang gewoon
wat wij op school en in Nederland doen,
nl. het geven van vertrouwen aan de
kinderen
dat
zij
grote
verantwoordelijkheid aan kunnen en
eigenaarschap tonen om hun taak tot een
goed einde te brengen!

Dat dit niet altijd gebruikelijk is in de
bezoekende landen werd ons al snel
duidelijk uit de reacties. De gasten
waren verbaasd over de ruimte die
kinderen kregen voor ontplooiing en
hoe kinderen daar vanuit vertrouwen
goed mee om kunnen gaan. Onze visie
“Wij leren samen” stond stevig op de
kaart.

Het trotse team wil alle kinderen die actief
of passief hebben meegewerkt bedanken
voor hun bijdrage om deze dag tot een
succes te maken. En eigenlijk… we deden
niet veel extra’s ten opzichte van een
“normale” schooldag .

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

