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Leiderschapsweek
Week van de LO(L)-gesprekken
Staking 27 juni van 8:30-9:30 uur
Wisselochtend

Dinsdag 27 juni
Woensdag 28 juni
Donderdag 29 juni
Vrijdag 30 juni
Maandag 3 juli
Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli
Donderdag 6 juli
Vrijdag 7 juli
Laatste schooldag. Kinderen zijn om 12 uur uit.
Zaterdag 8 juli t/m Zomervakantie
zondag 20 augustus
Groepsindeling schooljaar 2017-2018
We streven ernaar om morgen in de loop van de dag aan de kinderen en aan u via
de mail te laten weten in welke groep de kinderen volgend schooljaar komen.
Kinderen die na 1 januari 2018 4 jaar worden, worden in het najaar ingedeeld.
Ouders worden hierover via de mail geïnformeerd.
Wisselochtend woensdag 28 juni
Woensdagochtend 28 juni organiseren wij van 8.30 tot 10.00 uur een
wisselochtend. De kinderen van groep 8 gaan deze ochtend op hun nieuwe school
kijken en de overige kinderen nemen alvast een kijkje in hun nieuwe klas. Zo
krijgen zij alvast een indruk van de (nieuwe) klasgenoten, de leerkracht en het

nieuwe lokaal. De kinderen starten deze ochtend in hun nieuwe klas. Om
10 uur worden zij teruggebracht naar hun oude groep. Voor deze ochtend
zijn ook de kinderen uitgenodigd die van andere scholen komen.
Vijfde ziekte

In de groepen 4 zijn een aantal kinderen met de vijfde ziekte. De vijfde
ziekte is een virusinfectie die tot een typische, vlekkerige huiduitslag leidt
in het gezicht en op het bovenlichaam. Het is een licht besmettelijke ziekte,
maar verder niet schadelijk voor kinderen. Als u de vijfde ziekte krijgt tijdens
uw zwangerschap, kan dat soms nadelige gevolgen hebben voor uw
ongeboren kind. Hebt u contact gehad met iemand die misschien de vijfde
ziekte heeft? Zeg dit dan tegen uw huisarts of verloskundige.
Staking 27 juni van 8:30-9:30

Vorige week hebben wij u via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van ons
voornemen om komende dinsdag te gaan staken. De staking op dinsdag 27
juni betekent dat de lessen dan ’s ochtends een uur later beginnen dan
normaal. Ik wil u daarom dringend vragen uw kind(eren) een uur later naar

school te laten gaan. Dat zou voor ons heel prettig zijn, omdat er op de
bewuste ochtend geen leerkrachten beschikbaar zijn om de leerlingen op
te vangen. Als het bij u op grote 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,
kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden opgevangen in de gymzaal. Het
verzoek is om uw kind dan een boek en gezelschapsspel mee te geven. De
kleuters worden in een kleuterlokaal opgevangen en zullen daar een filmpje
kijken. De directie verzorgt het toezicht, maar kan niet voldoende toezicht
over een grote groep kinderen garanderen.
Ook Partou heeft, naar wij hebben vernomen, opvangmogelijkheden om
kinderen een uur langer op te vangen die normaliter gebruik maken van de
voorschoolse opvang. Hierover kunt u rechtstreeks met Partou contact
opnemen. Tijdens de staking zal het team van Atlantis in de teamkamer
affiches maken met als thema “Onze grote dromen” die wij hebben als er
meer geld naar het onderwijs gaat, de werkdruk afneemt en het salaris
wordt gelijk getrokken aan dat van docenten in het voortgezet onderwijs.
Hiermee blijft het prachtige vak van leerkracht mooi en uitermate
uitdagend. We sturen komende week met de nieuwsbrief de foto’s van de
affiches mee, zodat we met u onze dromen kunnen delen. Kunnen we
rekenen op uw steun tijdens de staking en laat u ook uw stem horen voor
goed onderwijs op www.poinactie.nl
Brief staking College van Bestuur

In de bijlage treft u een brief van het College van Bestuur over de
aanstaande staking.

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

