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Hemelvaartdag
Alle kinderen zijn vrij.
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8

Tweede Pinksterdag. Alle kinderen zijn vrij.

Parro
Gedurende dit schooljaar hebben we op Atlantis een aantal collega’s laten
‘proefdraaien’ met de app Parro. Via deze app kunnen leerkrachten allerlei
informatie over school en hun klas op een gemakkelijke manier met u delen. Hier
zit echter ook een privacy-aspect aan dat we grondig hebben onderzocht. We
kwamen tot de conclusie dat we Parro wel kunnen gebruiken, maar met een aantal
beperkingen. Met ingang van deze week kan het zijn dat de leerkracht minder zal
delen middels de Parro-app. Ze zullen de app nog wel gebruiken via de
beschermde ICT- omgeving van de school om u te informeren over school- en
groepszaken, maar bijvoorbeeld niet meer voor foto’s via persoonlijke mobiele
telefoons. Het ligt in de bedoeling om Parro wel te gaan implementeren komend
schooljaar, omdat het ondersteunend is in de algemene communicatie en
bijvoorbeeld het plannen van gesprekken en regelen van ouderhulp. We doen nog
nader onderzoek in samenwerking met Meerkring hoe we Parro veilig in kunnen
blijven zetten en mogelijk uit kunnen breiden en houden u op de hoogte.
Nieuwe schooljaar
Binnenkort beginnen we met het samenstellen van de klassen voor het nieuwe
schooljaar. Denkt u er ook aan om eventuele jongere broertjes en zusjes tijdig aan
te melden? U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de administratie.
Als u nu al weet dat u gaat verhuizen en dat de kinderen volgend jaar niet meer bij
ons op school zitten, horen wij dit graag zo snel mogelijk. U kunt dit doorgeven aan
de administratie via administratie@obsatlantis.nl. Ook andere wijzigingen in de
naw gegevens kunt u hier doorgeven.
Groepsindeling komend schooljaar
In het team hebben we gesproken over het budget dat Atlantis van het ministerie
ontvangt om onderwijs te kunnen geven. Dit budget wordt toegekend op basis
van het leerlingaantal op 1 oktober van het betreffende schooljaar, het budget dat
wij krijgen voor het schooljaar 2017-2018 is gebaseerd op circa 650 leerlingen op
1 oktober 2017. We hebben ervoor gekozen om alle groepen te laten zoals zij nu

zijn. De groepen gaan dus als een geheel door naar het volgende schooljaar, met
uitzondering van de leerlingen van groep 2 en de instroomgroep 1/2e. De
gemiddelde groepsgrootte ligt volgend jaar iets onder 26 leerlingen. We hebben
hiervoor gekozen, omdat de groepen goed op elkaar zijn ingespeeld en tevens ter
voorkoming van onrust bij verdeling.
Atlantis maakt de keuze, daar waar mogelijk, om de groepen relatief klein te
houden en de ambulante schil om de groepen niet te vergroten. Zo renderen alle
kinderen dagelijks van het onderwijs in een wat kleinere groep, in plaats van dat
wij het geld inzetten in korte individuele ondersteuning van leerlingen van
bijvoorbeeld 20 minuten extra per week buiten de groep. Extra ondersteuning
buiten de groep kan namelijk alleen worden betaald door meer leerlingen in een
groep te plaatsen.
We hopen dan ook dat we, net als voorgaande jaren, weer kunnen rekenen op
enthousiaste ouders die ondersteunen buiten de groep en daar (groepjes)
kinderen begeleiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Acadin.
Komend schooljaar investeren we verder in een sterke inzet op interne
begeleiding, zodat leerkrachten goed ondersteund kunnen worden in de
(individuele) leerlingzorg en blijft het aantal uren op directie ongewijzigd. In de
komende weken zal de interne begeleiding samen met directie kijken naar de
didactische en pedagogische profielen van de groepen en deze matchen met de
leerkrachten. We verwachten deze op 23 juni te kunnen delen met u. Alle
leerkrachten hebben aangegeven graag te willen blijven werken op Atlantis, het
team zal verder nog uitgebreid worden met enkele nieuwe collega’s vanwege de
groei in de bovenbouw.
Vakantierooster 2017-2018
De schoolvakanties voor komend schooljaar zijn bekend!
De herfstvakantie is van 16 t/m 20 oktober, kerstvakantie van 25 december t/m 5
januari, voorjaarsvakantie van 26 februari t/m 2 maart, Goede vrijdag op 30 maart,
2de Paasdag op 2 april, Koningsdag op 27 april, verlengde meivakantie van 30 april
t/m 9 mei, Hemelvaartweekend van 10 t/m 11 mei, Pinksteren op 21 mei en
zomervakantie van 16 juli t/m 24 augustus. We zullen u op de hoogte stellen van
de studiedagen zodra deze bekend zijn.
Eind Cito groep 8
De resultaten van de Eindcito van groep 8 zijn bekend, Atlantis heeft ruim boven
het landelijk gemiddelde van 535,2 gescoord met een fraaie 537,1! Een knappe
prestatie van de leerlingen en leerkrachten. De leerlingen van de groepen 8 gaan
komende maandag op een heerlijk en welverdiend kamp. De leerkrachten hebben
er veel zin in en het team komt tijdens de bbq en het avondspel meegenieten. Wij
wensen iedereen heel veel plezier toe en bedanken Yoliska en Vivienne in het
bijzonder voor alle voorbereidende werkzaamheden.
Avondvierdaagse Vathorst dringende oproep!
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 2 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
Heel Vathorst ruimt op! Wat een stapel zakken met kleding voor de Bag2School
actie hebben we ontvangen vorige week. Gelukkig hielpen de kinderen van groep
8A om alles naar de bus te dragen. Deze voorjaarsactie heeft maar liefst 1626 kilo
opgeleverd. De allerhoogste opbrengst tot nu toe. Voor de kinderen van Atlantis
betekent dit dat we voor € 488,- aan materialen kunnen kopen. Iedereen bedankt
voor de hulp! De volgende actie staat gepland voor na de herfstvakantie, op vrijdag
27 oktober 2017.

Foto’s Koningspelen
In de nieuwsbrief van 11 mei heeft u kunnen lezen dat Nicole Rijkers, de moeder
van Liza uit groep 1-2A, hele leuke foto’s heeft gemaakt van de groepen 1-2 tijdens
de Koningspelen. De foto’s kunnen nog tot 3 juni bekeken en gedownload worden
van haar site. Het stappenplan en password heeft u bij de nieuwsbrief van 11 mei
ontvangen.

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

