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Nieuwjaarsreceptie voor kinderen en ouders op 18 augustus van 15-16 uur
Aan het eind van de vakantie loopt een gezonde spanning voor veel kinderen op,
wie zit er in mijn groepje en waar staat mijn tafel in het nieuwe groepslokaal? Op
onze “nieuwe” nieuwjaarsreceptie kunnen de kinderen laagdrempelig
binnenkomen op de laatste vakantiedag en alvast even met de leerkracht praten,
hun plek bekijken en groepsgenootjes spreken.
Verder vinden we het belangrijk om elkaar snel te leren kennen om een goede
samenwerking te houden en korte lijntjes te hebben in de communicatie. Wij gaan
er hierbij vanuit dat het voor ouders fijn is om bij de naam van een leerkracht gelijk
een gezicht te kennen en leerkrachten ervaren het als een grote
verantwoordelijkheid om kinderen te begeleiden en willen graag weten welke
ouders bij de kinderen horen.
De nieuwjaarsreceptie op de laatste vakantiedag is een service die vanuit school
wordt aangeboden. Wij willen iedereen van harte uitnodigen om kennis te maken
met de nieuwe leerkracht op de laatste vakantiedag 18 augustus tussen 15-16 uur.
In alle groepslokalen staat er dan iets lekkers voor u klaar en kunnen de
vakantieverhalen alvast worden uitgewisseld. Mocht het niet lukken om aanwezig
te zijn, dan is dat vanzelfsprekend geen probleem. In de derde week van het
nieuwe schooljaar nodigen de leerkrachten alle ouders uit voor een “omgekeerd”

oudergesprek. U kunt dan aan de leerkracht vertellen waar de (onderwijskundige)
uitdaging voor uw kind ligt, zodat we daar zo goed mogelijk op in kunnen spelen.
Komend schooljaar zijn er drie nieuwe contactmomenten, dit zijn de
nieuwjaarsreceptie, het startgesprek begin september en een voortgangsgesprek
in november. In de bijlage treft u een leuk artikel uit het blad JSW (jeugd in School
en Wereld-vakblad voor leerkrachten in het PO) aan. Dit geeft inzicht in de
achtergrond van een deel van de motivatie om de gesprekcyclus komend
schooljaar aan te passen op basis van de nieuwe inzichten Ouderbetrokkenheid
3.0. Wij wensen u veel leesplezier.
Jaarkalender
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de Jaarkalender met alle belangrijke
data voor het nieuwe schooljaar.
InfoBron
Met ingang van komend schooljaar zal de Infobron eens in de twee weken
uitkomen. We hebben hiervoor gekozen, zodat we ouders niet “over-“belasten in
de informatiestroom vanuit school. Ouders hebben aangegeven dat het fijn is om
de InfoBron te ontvangen, maar ervaren (te) veel info vanuit school vanwege de
drukke gezinsagenda’s.
Groep 8 neemt afscheid
Twee spetterende afscheidsavonden met de musical “niet te filmen”, een laatste
Ikea-ontbijt en door een lange slinger van schoolgenootjes het plein verlaten.
Groep 8 maakt de sprong naar het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Dit
zijn bijzondere momenten voor ouders en kinderen en natuurlijk ook voor alle
leerkrachten. We zijn dankbaar dat we ons “steentje” bij hebben kunnen dragen
en hebben er vertrouwen in dat de kinderen allemaal op een goed plekje terecht
zijn gekomen en daar verder door kunnen gaan op het pad naar volwassenheid.
Een lach en soms ook een traantje hoort daarbij, wij wensen de kinderen van groep
8 mooie, uitdagende schooljaren toe in het VO.
Vakantiefoto 7 gewoonten
We willen de kinderen vragen om na de vakantie een vakantiefoto mee te nemen,
waarop duidelijk een koppeling met één van de gewoonten is te zien. Het idee is
een initiatief van de leerlingen van het lighthouseteam. Samen met juf Astrid
hebben leerlingen een introductiefilmpje gemaakt. Inspiratie nodig? Het filmpje
zal wellicht voldoende inspiratie geven! Klik op de link, zodat je direct door gaat
naar Youtube. Dit filmpje is alleen zichtbaar voor ouders van Atlantis. Veel
kijkplezier bij het filmpje en succes met het maken van foto’s
https://youtu.be/-8XuX_RMZzc

Luizencontroles
Woensdag 23 augustus na de zomervakantie zal er weer een luizencontrole
worden gedaan. Wilt u eraan denken om deze dag geen gel of moeilijke
staarten/vlechten in het haar van uw kind te doen? Mocht u als ouder/verzorger
luizen of neten constateren in de periode tussen de controles, dan stellen wij het
op prijs dat u dit meldt bij de leerkracht. Wanneer u vragen heeft dan kunt u
mailen naar Janine Nellestein via j.nellestein@kpnmail.nl, coördinator van de
luizenouders.

CNME
Deze week zijn we met de groepen 5A, 5B en 5C naar de Middeleeuwse
boerderij geweest op Landgoed Schothorst. Hier mochten de kinderen brooddeeg
maken, soep klaarmaken, broodstokken maken, wol spinnen en graan vermalen
met een vijzel. De activiteiten werden begeleid door ouders. Na al dat harde
werken hebben we ons brood gebakken en hebben we de eigengemaakte soep
gedronken. Wat is dat lekker zeg! Een zeer geslaagde excursie in alle groepen.
Meester Gerben

Stichting Leergeld
In de bijlage vindt u een brief van Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor kinderen
die door een moeilijke financiële situatie thuis niet mee kunnen doen, geen sport,
geen muziekles en soms zelfs geen fiets of computer voor school en vragen u om
uw hulp.
De laatste loodjes
Verhuisdozen vullen, meubilair verplaatsen, bestellingen doen en opbergen,
leerlingadministratie op orde, een nieuw schooljaar alvast opstarten, de lokalen
schoonmaken… het hoort er allemaal bij aan het eind van een schooljaar! Bij vele
taken krijgen we hulp van ouders en dat ervaren wij als bijzonder. Ook in uw
gezinnen staan de laatste weken namelijk vaak bol van allerlei activiteiten en is
de agenda gevuld. Bedankt ouders, voor een (bijna voorbij) mooi schooljaar. We
wensen iedereen heerlijke vakantieweken toe en een behouden heen- en
terugreis indien u met vakantie gaat.

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijne zomervakantie.

