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Start actie Kinderpostzegels

Start Kinderboekenweek
Staking. School is de gehele dag gesloten.
Dag van de leraar

Vrijdag 6 oktober
Staking donderdag 5 oktober (herhaling mail 25 september)
Op donderdag 5 oktober wordt op onze school gestaakt. Werknemers in het
primair onderwijs leggen dan voor één dag het werk neer om meer salaris te
vragen aan het kabinet. De staking is ook gericht tegen de hoge werkdruk die
wordt ervaren en tegen het grote groeiende lerarentekort. De staking is een
initiatief van PO-front, waarin onder andere de onderwijsvakbonden en de
werkgeversorganisatie PO-Raad verenigd zijn. Door deze staking zal onze school
de gehele dag gesloten zijn. Uw kind kan op deze dag dan ook niet naar school
komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Opvang
Wij vragen u zelf opvang voor uw kind te regelen voor deze dag, de meeste
opvangorganisaties zijn sinds maandag reeds op de hoogte van ons voornemen
om te staken op 5 oktober a.s.. U kunt uw zoon of dochter voor deze dag naar de
(vaste) opvangpartner brengen. De kosten voor opvang komen helaas voor eigen
rekening.
Inhalen
In het basisonderwijs geldt dat leerlingen een minimumaantal lesuren moeten
volgen in boven- en onderbouw. Atlantis heeft hier rekening mee gehouden door
extra marge-uren in het vakantie- en studiedagenrooster in te bouwen. Uw kind
hoeft de gemiste lesuren dan ook niet in te halen gedurende het schooljaar.
Wij hopen op uw begrip voor onze keuze om te staken. Het gaat uiteindelijk om de
toekomst van ons onderwijs en daarmee ook om de toekomst van uw kind.
Hopelijk heeft u hiermee voldoende informatie en kunt u tijdig opvang regelen,
alvast onze dank hiervoor.
Via deze weg willen we de ouders bedanken die hebben laten weten de actie te
steunen. Samen gaan we voor sterk onderwijs nu en in de toekomst!
Hartelijke groet van het team van Atlantis.

Spaart u mee?
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het voorlezen aan kinderboeken stimuleren en
zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek
uit te breiden met enkele nieuwe voorlees- en themaboeken. Hoe meer ouders er
meedoen, hoe meer voorlees/themaboeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw
lokale Bruna winkel en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school bij de leerkracht of bij
de administratie. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt
een waardebon.
• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we
samen!

Nieuws van de ouderraad
Beste lezers,
Begin september heeft de ouderraad haar kick off van dit jaar gehouden. De
verschillende activiteiten zijn besproken en de budgetten zijn bekend gemaakt.
Het belooft weer een druk jaar te worden met een hoop leuke activiteiten.
In overleg met school is besloten om de Books2school actie niet meer te laten
plaatsvinden. School heeft namelijk met de bibliotheek de afspraak gemaakt dat
zij een aantal keren per jaar worden voorzien van nieuwe boeken voor de groepen.
Op deze manier kunnen de kinderen de meest recente boeken op school lezen. De
boeken die eerder met Books2school zijn opgehaald, blijven in de
schoolbibliotheek staan.
Helaas hebben we van een aantal (hoofd-)coördinatoren afscheid moeten nemen
of hebben zij aangekondigd om eind van dit schooljaar de taken te willen
neerleggen. Ondanks dat er achter de schermen al hard wordt gezocht naar
vervanging, willen wij bij deze een oproep plaatsen voor de volgende activiteiten.
- Voor de sporttoernooien wordt een hoofdcoördinator en drie coördinatoren
gezocht. De sporten waar het om gaat zijn volleybal (in oktober), schaken (in
januari/februari) en schoolvoetbal (in maart/april). Momenteel heeft zich nog
niemand gemeld om de sporttoernooien te willen organiseren. Mocht het zo zijn
dat niemand zich aanmeldt of dat er niet voor iedere sport animo is, dan zullen de

sporttoernooien dit jaar helaas niet of gedeeltelijk doorgaan. Meldt u zich dus
vooral aan.
- Sinds jaar en dag hebben wij een ontzettend gedreven hoofdcoördinator voor de
Koningsspelen. Zij is op zoek naar vervanging. Dit jaar wil zij samen met misschien
u het sporttoernooi organiseren, waarna de rollen volgend jaar worden
omgedraaid. U wordt dan de hoofdcoördinator van de Koningsspelen met de hulp
van de huidige coördinator. Op deze manier kan de kennis goed worden
overgedragen, zodat u over twee jaar de Koningsspelen geheel zelf kunt
organiseren.
Naast de (hoofd)coördinatoren hebben wij ook ieder jaar weer helpende handjes
nodig bij de verschillende activiteiten. Voor al uw aanmeldingen treft u een
inschrijfformulier als bijlage aan. Binnenkort krijgt uw kind dit formulier ook mee
naar huis. Schrijft u zich vooral in!
De OR

Ingezonden berichten:
Aan alle ouders en verzorgers,
Als bewoners van de kruisingstraat van Messina/ Vrouwenpolder/Arabische Zee,
maar vooral als ouder van een schoolgaand kind op Atlantis, maken wij ons
ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op deze kruising. De afgelopen weken
was het veel te druk, vooral in de ochtend en ging het weer meerdere malen bijna
mis. Gelukkig is het nog steeds 'bijna' mis, maar het kan niet altijd goed
blijven gaan.
De gemeente is nog niet zo actief hiermee bezig als wij graag zouden willen. Vanuit
de buurtbewoners is er inmiddels een paar keer actie richting de gemeente
ondernomen. Helaas nog zonder resultaat.
Wij willen jullie graag allemaal oproepen om op deze kruising goed op te letten en
vooral tolerant te zijn als het de kinderen aangaat. De kruising is onduidelijk en
onoverzichtelijk, zeker voor kinderen. Wij zien steeds vaker agressie van
automobilisten en fietsers, zeker als het regent.
Het liefst zouden wij zien dat de gemeente bij de definitieve bestrating (die nog
moet volgen) hier aanpassingen aanbrengt. Wilt u dit initiatief steunen of
meedenken, dan kunt u dit mailen naar verkeerssituatiebron@gmail.com. Samen
komen we tot betere ideeën en een veilige omgeving voor onze kinderen!
Irma Berendsen
Het team van obs Atlantis wenst u een fijn weekend.

