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Weekoverzicht
Maandag 11 september
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Donderdag 14 september

MR-vergaderng
Inspiratieavond Zee-egels (diepzee groep 1-2)
20.00 uur

Vrijdag 15 september
Maandag 18 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september
Vrijdag 22 september

InfoBron is een informatiebulletin voor ouders en
leerlingen van openbare
basisschool Atlantis. De
nieuwsbrief wordt wekelijks
op donderdag via e-mail aan
de ouders verstuurd en is
tevens op de website
www.obsatlantis.nl
te
bekijken. Ouders die geen
beschikking hebben over
internet, kunnen bij de
administratie een papieren
exemplaar aanvragen.
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“Hoe anders is ons leven als we weten wat werkelijk belangrijk voor ons is; en als
we dat beeld in ons achterhoofd houden, lukt het ons om elke dag te zijn en te doen
wat er het meest toe doet.”
In de gangen zijn de vorderingen met het werken aan de regels in de klassen al
goed te zien! Verschillende klassen hebben al zogenaamde ‘Big rocks’ verzameld.
Regels die in alle klassen gelden zijn:
 Wij kijken elkaar aan
 Wij praten om de beurt
 Wij doen binnen 5 seconden mee met het stilteteken
In de afgelopen week stond gewoonte 2 (begin met het eind in gedachten) centraal
in de groepen. De taal van de 7 gewoonten in de lessen is meer specifiek gericht
op gewoonte 2. Leerkrachten laten voorbeelden zien en vertalen dit naar gedrag
van de kinderen: “Hoe kan je met het eind in gedachten starten aan de opdracht?”
Er is gestart met het maken van een missiestatuut voor de groepen. Een missie kan
hierna worden verwerkt in een groepswerk, bv. een yell, gedicht, lied of spreuk.

Kinderen werken vooraf aan vragen als: “Wat vind je belangrijk in onze groep?” of
“Wat zou je willen zeggen aan het eind van het schooljaar over onze groep?” De
groepsmissies worden later aan andere groepen gepresenteerd.
Aanmelden ouderavond 7 gewoonten
Wilt u meer weten over de 7 gewoonten en hoe u dit thuis kan vertalen naar uw
kind? Op woensdagavond 1 november wordt er van 20:00 uur tot 22:00 uur een
ouderavond georganiseerd over de 7 gewoonten. Arjan de Lange (gecertificeerd
trainer) neemt u samen met Monique van Daal mee in de eerste 3 gewoonten van
de 7 gewoonten van effectief leiderschap. Als ouder zult u ook zelf gaan ervaren
wat persoonlijk leiderschap kan betekenen en krijgt u handvatten voor het leiding
geven aan uzelf! De ouderavond bestaat uit een afwisseling van interactie,
oefeningen, theorie, film en muziek. Een avond waar wij ieder jaar weer veel
positieve reacties ontvangen van ouders. De ouders van de nieuwe groepen
hebben reeds een ticket ontvangen, waarmee zij zich kunnen aanmelden, maar
ook aan ouders van de overige groepen willen wij deze ouderavond bieden. Meld
u snel aan via administratie@obsatlantis.nl voor deelname aan deze ouderavond.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Ouderavond Social Media
In onze jaarplanning is te lezen dat er een ouderavond over Social Media gepland
staat op 20 september. Deze avond wordt verschoven naar een later moment in
het jaar. Wij zullen in de organisatie van deze avond samen optrekken met KonTiki en hier een andere avond voor plannen. Zodra er een precieze datum is
nodigen we u van harte uit om deze avond bij te wonen.
Start van de schooldag groepen 1, 2 en 3
Fijn, de kinderen komen enthousiast binnen! Wij willen u echter vragen om niet
voor 8.20 uur het gebouw binnen te gaan. Wij merkten de afgelopen weken dat
gangen verstopt raken door wachtende ouders, waardoor het voor de andere
gebruikers in het gebouw lastig is om hun afdeling te bereiken. Wilt u dit ook met
uw kind(eren) bespreken? Alvast bedankt voor uw medewerking.
Zelfstandigheid van kinderen
De kinderen van de groepen 3 mogen tot de herfstvakantie nog naar binnen
worden gebracht door hun ouders. We hopen dat hierdoor de overgang van de
kleuterafdeling naar meer zelfstandigheid in de groepen 3 soepel verloopt voor
kinderen en hun ouders. Ineens maakt een kind namelijk een sprong van dichtbij
en een bekend aanbod in de kleutergroep naar iets verder weg met een minder
bekend lesaanbod en een nieuwe juf.
We verwachten dat de kinderen vanaf groep 4 volgende week zelfstandig naar
binnen gaan, zodat het “personen-verkeer” in de gangen beperkt blijft en de

omgeving voor de kinderen overzichtelijk. Op het ogenblik betreden ’s ochtends
circa 800 kinderen het gebouw de Oever en een snelle rekensom maakt duidelijk
dat het logistiek niet mogelijk is daar een gelijk aantal ouders aan toe te voegen.
Naast dit belangrijke argument vinden wij het heel belangrijk dat kinderen leren
zelfstandig hun weg te vinden naar de klas, ze kunnen het en het is belangrijk dat
ze ons vertrouwen hierin krijgen want daar groeien ze van. Mocht u de juf of
meester even willen spreken, dan kan dat altijd na schooltijd of u kunt een briefje
meegeven aan uw kind. De juffen en meesters kunnen zo ’s ochtends alle aandacht
geven aan de kinderen. Ieder kind verdient aandacht en een warme ontvangst,
leerkracht wachten de kinderen op bij de deur van het groepslokaal en geven ze
allemaal een hand.
Sportivate
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het aanbieden van spellessen in de
ochtendpauze voor de groepen 3-8 op dinsdag en donderdag onder leiding van
leerkrachten van Sportivate. Sportivate vindt het, net als Atlantis, belangrijk dat
kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en verschillende sporten kunnen
uitproberen. Tijdens de ochtendpauzes kunnen de kinderen dus vanaf nu kiezen
uit een interessant aanbod aan activiteiten. We zijn blij met dit mooie aanbod voor
de kinderen en de samenwerking met Sportivate!
Technieklessen
Aftellen geblazen…. nog even en de groepen 6 starten met de technieklessen. Dit
schooljaar zullen alle groepen gedurende het schooljaar technieklessen krijgen van
meester Aart in perioden van 6 weken. Daarnaast zal er door een groepje kinderen
samen met Aart een 3d-printer in elkaar worden gezet.
Ouderraad
De OR is gisteravond gestart met de kick-off vergadering. Dit was tevens de start
voor de nieuwe voorzitter Tatjana Buitendijk. Zij neemt het voorzitterschap van
Carin de Bont over. Carin heeft jaren met zorg en toewijding de OR georganiseerd.
We willen via deze weg Carin hiervoor hartelijk bedanken en Tatjana veel succes
wensen. Tatjana wordt bijgestaan door Martine Klein Heerebrink
(penningmeester) en Hüliya Isik (secretaris). Gisteren waren alle
hoofdcoördinatoren van verschillende commissies aanwezig om het jaar door te
spreken. Er zijn nog verschillende vacatures (coördinator schoolsporttoernooien
(algemeen), coördinator volleybal toernooi, coördinator schaaktoernooi,
coördinator voetbaltoernooi en een hoofdcoördinator Koningsspelen). Mocht u
interesse hebben, dan kunt u aan de OR laten weten via or@obsatlantis.nl.
De komende infobron zal de OR met meer uitgebreide informatie komen over de
organisatie van verschillende activiteiten om er voor de kinderen een nog mooier
schooljaar van te maken.
Schoolfotograaf
De data voor de schoolfotograaf zijn bevestigd. De schoolfotograaf komt dit
schooljaar van 9 t/m 11 april op school. Nadere informatie ontvangt u later via de
nieuwsbrief.
Inspiratieavond SWV De Eem
In de bijlage vindt u een uitnodiging van SWV De Eem voor een inspiratieavond
met Tako Rietvelt. Het onderwerp van de avond is “Kinderen hebben nieuws”.

Ingezonden berichten:
Kies je sport
In de flyer in de bijlage vindt u meer informatie over de “Kies je sport” actie van de
SRO.
Jeugdsportfonds: alle kinderen moeten kunnen sporten
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook het nieuwe
sportseizoen. Veel kinderen proberen nu een nieuwe sport uit, maken vriendjes
en ontwikkelen zich op deze manier spelenderwijs. Helaas zijn er veel kinderen
voor wie dit vanwege de financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen is het
Jeugdsportfonds in Amersfoort actief. Het fonds betaalt de contributie en waar
nodig de sportattributen voor kinderen en jongeren uit de gemeente Amersfoort.
Deze kinderen worden aangemeld door een intermediair. Dit is een professional
die de gezinssituatie van het kind kent. Dit kan dus een juf of meester zijn of een
jongerenwerker, jeugdhulpverlener of huisarts.
Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten
sporten? Dan komt uw kind wellicht in aanmerking om via het Jeugdsportfonds lid
te worden van een sportvereniging. Kijk voor de voorwaarden op
www.jeugdsportfonds.nl/utrecht. Voor het doen van een aanvraag, kunt u terecht
bij de juf of meester van uw kind(eren). “Op deze manier helpen we jaarlijks veel
kinderen in de gemeente Amersfoort”, vertelt coördinator Arianne Niks van het
Jeugdsportfonds. “En dat is belangrijk, want een kind verdient het om te kunnen
sporten met vriendjes en vriendinnetjes. Op die manier ontwikkelt het zich op
sociaal vlak en natuurlijk ook fysiek. Echter weten we dat er veel kinderen zijn die
onze hulp nodig hebben, maar ons nog niet hebben gevonden.”
Kijk op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht voor meer informatie. U kunt het
Jeugdsportfonds
ook
telefonisch
bereiken
via
06-20074161
of
utrecht@jeugdsportfonds.nl.
Kinderen die liever doen aan culturele activiteiten, zoals dans- of theaterlessen,
kunnen terecht bij het Jeugdcultuurfonds: www.jeugdculttuurfonds.nl/utrecht.

Het team van obs Atlantis wenst u een fijn weekend.

