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Informatieavond groep 1-2 en 3 19.00 uur
Week van de (L)OL-gesprekken

Klaar voor de start af!
Vanaf vorige week maandag was het al een drukte van belang in de gangen van
Atlantis. De leerkrachten zoemden in en uit om: het meubilair weer op de juiste
plek te zetten, de materialen bij elkaar te pakken, overleg te voeren met collega’s,
studie te volgen over spelling, informatie uit te wisselen over onderwijsbehoeften
van leerlingen, groepsplannen te schrijven, de lessen voor te bereiden en een
heleboel meer!
Gelukkig was er ook tijd voor onze jaarlijkse traditie, de wereldlunch op
donderdag. Alle leerkrachten hadden hiervoor een lekker gerechtje gemaakt
afkomstig uit het bezochte vakantieland. Het team van Atlantis heeft
internationale roots bleek al snel. Zo werden onder meer Sri Lanka, Indonesië,
Belize, Zuid-Afrika, Noorwegen, Bosnië Herzegovina, Curaçao, Servië en Mexico
bezocht in de afgelopen weken. Hier is hard aan gewoonte 7 “Houd de zaag
scherp” gewerkt bleek uit de fotopresentaties. Maar ook gewoonte 5 werd
toegepast. In landen waar we de taal (nog) niet van machtig zijn en de cultuur
onvoldoende kennen is het belangrijk om eerst te leren begrijpen en hierna
begrepen te worden.
Een klein beetje in dit verlengde van onder andere het toepassen van gewoonte 5
kunt u uiterlijk aan het begin van volgende week een uitnodiging van de
groepsleerkracht tegemoet zien voor een startgesprek op 4, 5 of 6 september. Wilt
u hierna zich zo spoedig mogelijk inschrijven voor een geschikte tijd? Tijdens dit
startgesprek laten wij ons graag door u informeren over uw kind. In de groepen 16 is dit zonder en in de groepen 7 en 8 met uw kind.

Informatieavond groep 1-2 en 3 (en 8)
Op donderdag 31 augustus wordt er een informatieavond georganiseerd voor de
ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 1-2 en 3. Er is gekozen voor deze
groepen, omdat voor veel kinderen en ouders de kleutergroep de eerste
kennismaking met de basisschool is en groep 3 een 'bijzonder' jaar is, omdat het
proces om tot lezen, rekenen en schrijven te komen centraal staat. De avond start
om 19.00 uur in het lokaal van uw kind. Op 4, 5 en 6 september vinden de (L)OL
gesprekken voor alle leerlingen plaats. Groep 8 heeft op 10 oktober een extra
informatieavond over de overgang naar het VO en alles wat daarbij komt kijken.
Hier is een gastspreker van het VO voor uitgenodigd.
Adressenlijsten
Via de mail ontvangt u van de leerkracht in de week van (L)OL-gesprekken de
adressenlijst. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens op deze lijst staan,
stuur dan voor dinsdag 29 augustus een mail naar adminstratie@obsatlantis.nl.
Schoolgids 2017-2018
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de schoolgids van dit schooljaar aan. Hierin
vindt u algemene informatie over Atlantis, wij wens u veel leesplezier toe.
Informatie schooljaar
Voor de zomervakantie is de jaarkalender voor ouders verzonden. Hierin staan
verschillende activiteiten aangegeven, noteer u deze alvast in de agenda? Bij de
start van de schoolloopbaan van de kleuters ontvangen de ouders een
informatieboekje. Met ingang van dit schooljaar zullen wij ook in de groepen 3 t/m
8 een informatieboekje versturen met algemene en groepspecifieke info. Dit
boekje kunt u in de week van de startgesprekken tegemoet zien van de
groepsleerkracht. Dit boekje komt in de plaats van de informatieavond. Wij hopen
dat het vervallen van de infoavond tegemoet komt aan de vaak drukke “thuis“agenda van ouders en door het versturen van het informatieboekje ontstaat er
later in het jaar een mogelijkheid om de info nog eens extra door te lezen.

Afgelopen week was weer een terugblik naar vorig jaar waarin de leerlingen veel
geleerd en geoefend hebben met de 7 gewoonten. Het doel van de eerste week is
om relaties op te bouwen en om routines en systemen voor de klas te ontwerpen.
Het meest belangrijk afgelopen week is dat de leerlingen zien wat leiderschap en
de taal van leiderschap kan toevoegen. We zijn weer gestart met de ‘Big Rock’
challenge, waarbij de groepen zogenaamde ‘rocks’ kunnen verdienen als
gemaakte afspraken/regels zichtbaar worden toegepast. In de gangen zijn
verschillende vormen te zien voor het verzamelen van de ‘rocks’.
De regels zijn: We doen mee met het stilteteken binnen 5 seconden – we kijken
elkaar aan – we praten om de beurt.

"Je kunt de wind niet beïnvloeden, wél de stand van je zeilen."
Robert Benninga




Volgende week staat gewoonte 1 (Ik kan kiezen – wees pro-actief)
centraal. Er wordt gebruik gemaakt van het boek “de 7 eigenschappen
van happy kids” bij de lagere groepen en werkboeken in de hogere
groepen. Het taalgebruik tijdens lessen en situaties in de klas worden
gekoppeld aan gewoonte 1. Bijvoorbeeld: "hoe ziet het eruit als we proactief door de gangen lopen'?
Tijdens de informatieavond van de betreffende klassen worden de 7
gewoonten toegelicht en daarnaast kunt u zich al aanmelden voor de
ouderavond op woensdagavond 1 november. Tijdens deze avond van
20:00 uur tot 22:00 uur wordt er een workshop verzorgd over de eerste
3 gewoonten. Een avond waarbij Arjan de Lange en Monique van Daal
theorie afwisselen met interactie, oefeningen, film en muziek, zodat de
energie hoog blijft. Naast handvatten en kennis over de 7 gewoonten zal
je ook een blik werpen op jezelf, waarbij je door oefeningen ook zelf gaat
ervaren wat persoonlijk leiderschap kan betekenen, want hoe geef jij
leiding aan jezelf?

Nieuwsbrief
Met ingang van dit schooljaar ontvangt u de nieuwsbrief eens per twee weken.
Nieuwsbrief Stichting Edukey
Vorig schooljaar hebben alle klassen zich tijdens de leiderschapsweek ingezet
voor Stichting Edukey. Er is een prachtig bedrag opgehaald. Als bijlage bij deze
nieuwsbrief treft u een nieuwsbrief van Stichting Edukey aan waarin zij u op de
hoogte houden van de vorderingen van het scholenproject.
Typecursus voor gr 7 en 8
Vanaf dit jaar is het voor de leerlingen van gr 7 en 8 mogelijk om, aansluitend aan
de schooltijden, een typecursus in De Bron te volgen. De kinderen hebben daar
een folder van gekregen en zie ook flyer verderop in deze infobron.
Daarnaast zijn er nog meerdere aanbieders van typecursussen. LOI Kidzz bijv.
biedt een cursus aan die thuis gevolgd kan worden. Heeft u interesse in de cursus
van LOI Kidzz, dan kunt een informatie envelop verkrijgen via de groepsleerkracht.

Ingezonden berichten

Doe een gratis proefles tijdens de Open Deurenweken
Harp of hiphop? Theater of textiel? Zingen of zagen? Blazen of ballet? Doe een
proefles tijdens de Open Deurenweken en ontdek wat bij jou past! De Open
Deurenweken van Scholen in de Kunst vinden plaats van 4 t/m 16 september a.s.
op diverse locaties in Amersfoort, Leusden en Soest. Gratis toegang.
Tijdens de Open Deurenweken kunnen kinderen (en hun ouders ook!) vrijblijvend
deelnemen aan de diverse cursussen, rondkijken in de cursusruimtes en sfeer
proeven. Het is bedoeld als oriëntatie op het veelzijdige, creatieve aanbod en om
makkelijker tot een keuze te komen. Er is alle gelegenheid om de nodige informatie
in te winnen. Dat kan ook door een praatje aan te knopen met de aanwezige
docenten of cursisten, die ter plekke aan het werk zijn.
Veel variatie
De ruim tachtig professionele docenten van Scholen in de Kunst variëren in
specialiteit, lesaanpak en leeftijd. Er is altijd een docent die aansluit bij de
specifieke wensen van de leerling. En dat geldt ook voor de verschillende niveaus
en lesvormen; beginner of gevorderd, individueel of in groepsverband... voor
iedereen is er een geschikte les!
Muziekmarkt
Voor kinderen (en hun ouders) die nog twijfelen over de keuze van een
muziekinstrument, diverse instrumenten willen uitproberen of kennis willen
maken met verschillende docenten, organiseren we een muziekmarkt op zondag
10 september a.s. in het Eemhuis. Iedereen kan tussen 13.30 en 16.00 uur
binnenlopen! De muziekmarkt is onderdeel van het UITweekend, hét weekend
waarin alle Amersfoortse culturele instellingen hun deuren gratis open zetten.

Waar is het?
De Open Deurenweken vinden plaats op de volgende locaties van Scholen in de
Kunst: Eemhuis (Eemplein 75), ICOON (Leeghwater 1-3) in Amersfoort. En in de
vestigingen in Hoogland (Sportlaan 28), Soest (Kerkplein 1) en Leusden (Eikenlaan
1). Kijk op www.scholenindekunst.nl voor de exacte lesplaatsen en –tijden. Vooraf
opgeven is niet nodig. Kom je ook kijken, proeven en meedoen?

Het team van obs Atlantis wenst u een mooi schooljaar toe.

