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Weekoverzicht
Maandag 19 juni
Dinsdag 20 juni
Woensdag 21 juni
Donderdag 22 juni
Vrijdag 23 juni
Maandag 26 juni
Dinsdag 27 juni
Woensdag 28 juni
Donderdag 29 juni
Vrijdag 30 juni

Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Groep 1 t/m 7. Rapport mee.
Leiderschapsweek
Week van de LO(L)-gesprekken
Staking van 8:30-9:30
Wisselochtend

Staking op 27 juni van 8:30-9:30
In het basisonderwijs wordt hard gewerkt. Het team van Atlantis werkt dagelijks
aan het béste onderwijs voor uw kind. Er is een hoge werkdruk in het onderwijs en
personeel wil van het kabinet meer salaris. Dit is van belang voor het onderwijs in
de toekomst. Er is reeds een lerarentekort en dat tekort neemt alleen maar toe,
de gevolgen hiervan zijn voelbaar op de werkvloer.
Er is een stakingsoproep gedaan door werkgevers- en werknemersorganisaties,
vertegenwoordigd in het POfront. Er wordt op 27 juni een prikactie in het primair
onderwijs gehouden. Personeel legt dan voor één uur het werk neer. Meerkring
bestuur en de directie van Atlantis ondersteunen deze actie. De staking op dinsdag
27 juni betekent dat de lessen ’s ochtends een uur later beginnen dan normaal. Ik
wil u daarom vragen uw kind(eren) een uur later naar school te laten gaan. Dat zou
voor ons prettig zijn, omdat er op de bewuste ochtend minder personeel aanwezig
zal zijn. Als het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit om uw kind(eren) een uur
later naar school te laten komen, dan kunt u zich aan de gebruikelijke begintijd
houden. De school gaat op de normale tijd open en er zal voldoende opvang zijn
om het uur waarin wordt gestaakt te overbruggen. Hier zullen we u over
informeren in de nieuwsbrief van komende week.
Daarnaast willen we aan u vragen om een petitie te tekenen welke u vindt op
www.pofront.nl. Hiermee geeft u aan dat u zich zorgen maakt over de werkdruk,
het lerarentekort en de grote gevolgen daarvan. Deze petitie wordt op 27 juni ’s
middags overhandigd aan de politiek op het Malieveld in Den Haag. Graag willen
we meer geld voor middelen en ondersteuning in het onderwijs, zodat we
kinderen stevig kunnen blijven ondersteunen op hun pad naar volwassenheid.
Helpt u ons mee?
Hartelijke groet,
Catherine van Dord

Avondvierdaagse
Na een geslaagde tweede avond bij de 5 en de 10 km volgt vanavond opnieuw een
warme tocht. Denkt u weer aan voldoende drinken?

Morgen is de avond van de intocht. Let u hierbij op de andere starttijden?
De 10 km start om 18 uur (17.45 aanwezig) en de 5 km start om 18.30 uur (18.15
aanwezig) Aan het einde van de tocht op vrijdag ontvangen de kinderen hun
medaille. Wilt u een extra T-shirt in de tas te doen, want de schoolshirts moeten
direct na de finish ingeleverd worden zodat deze gewassen kunnen worden en
schoon zijn voor het schoolreisje van maandag aanstaande. Alvast bedankt
hiervoor.
Schoolreisje groep 3 t/m 7
In de bijlage bij deze mail vindt u een brief met de laatste informatie over het
schoolreisje van de groepen 3 t/m 7 a.s. maandag.

Insmeren van de kinderen
Denkt u er bij zonnig en warm weer aan om de kinderen ’s ochtends in te smeren
met zonnebrandcrème? Het is voor de leerkrachten helaas niet mogelijk om alle
kinderen op school in te smeren. Ook een petje of hoedje op is fijn, zodat de
kinderen voldoende beschermd zijn tegen de zonnestralen.
Verrassing voor de kleuters
De kleuters hadden maandag een heerlijke dag. Groep 1 E sloot het thema
onderwaterwereld af en als verrassing kwam de vriend van juf Romy langs met zijn
viswagen. Hij trakteerde alle kleuters en de juffen op heerlijke vers gebakken
kibbeling! Dank je wel Peter en Aard, we hebben de beste kibbeling ooit geproefd!

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

