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Tijdens de afgelopen weken stonden gewoonte 5 (Eerst begrijpen, dan begrepen
worden) en gewoonte 6 (creëer synergie) centraal. Er is gestart met
leiderschapsrollen in de klas en er is verder gewerkt aan het gezamenlijke doel
voor de Big Rock challenge. Tijdens de Big rock challenge is er gewerkt aan het
realiseren van de groepsafspraken. Een aantal groepen hebben de 50 ‘rocks’
behaald en volgende week wordt aan de 2 groepen (één groep van de groepen ½
en één groep van groep 3 t/m 8), die het eerst hun gezamenlijke doel hebben
gehaald, een trofee uitgereikt tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek.
Leerlingen lighthouseteam
In de komende weken zullen er in de groepen 6 weer nieuwe leden voor het
leerlingen lighthouseteam worden gekozen. Deze leerlingen nemen ook deel aan
de vergaderingen van de leerkrachten van het lighthouseteam. Het
lighthouseteam draagt zorg voor het ontwikkelen van het werken met de 7
gewoonten bij ons op school. Ook van de kinderen ontvangen wij dan graag
feedback en ideeën. De kinderen worden dan het eerste deel van de vergadering
uitgenodigd. De ouders van de betreffende leerlingen worden verder
geïnformeerd.

Ouderavond 7 gewoonten is vol
De afgelopen weken stroomden de aanmeldingen voor de ouderavond 7
gewoonten binnen. We kunnen op dit moment niet meer aanmeldingen
aannemen, omdat voor de locatie, maar ook voor de opzet van de workshop een
maximaal aantal deelnemers wenselijk is. De volgende bijeenkomst is op 14 maart,
hiervoor kunt u zich nog wel inschrijven. Wij zijn blij met het grote enthousiasme!
Staking 5 oktober
Op donderdag heeft een deel van het team van Atlantis de elementen getrotseerd
en heeft gestaakt op het terrein van het Zuiderpark in Den Haag, samen met
duizenden collega’s uit het Nederlandse werkveld. We hopen dat de regering de
positieve intentie van deze actie inziet, namelijk een vermindering van werkdruk
en daardoor meer aandacht voor het individuele kind in kleinere klassen. Wij
hebben ons door u gesteund gevoeld, bedankt daarvoor!

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de Kinderboekenweek. We zijn gestart
met het inmiddels bekende leescircuit, waar de leerkrachten, natuurlijk gekleed
naar het onderwerp, elke 5 minuten “door-draaien” en in de volgende klas verder
voorlezen uit het daar liggende voorleesboek.
We hebben de genomineerde kinderboeken op projecttafels door de school heen
staan. We geven weer lessen die aansluiten bij de Kinderboekenweek, denk
bijvoorbeeld aan muziekles of aan taalles. De leerkrachten houden bij de
aanbieding van de lesstof rekening met wat zij passend vinden bij dit thema en wat
er bij de kinderen leeft.
De onder- en middenbouw gaan naar een vrolijke, spannende
poppenkastvoorstelling en de groepen 5 en 6 gaan naar de voorstelling ‘Ali Baba
en de 40 rovers’ gespeeld door Peter Faber in de Icoon. De bovenbouwgroepen
gaan zich verdiepen in de schrijver Roald Dahl.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
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 (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en
zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek
uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer
ouders er meedoen, hoe meer boeken 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!
Luizencontrole.
Woensdag 25 oktober na de herfstvakantie, 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 Monica
Korndewal en Alice Pieters via luizencontrole.atlantis@gmail.com , ouders van
onze school en tevens coördinatoren van de luizen controle ouders.
Studiedag 23 oktober
Nog een paar daagjes school en de leerlingen kunnen genieten van de
herfstvakantie. De dag na de vakantie start het team van Atlantis op met een
studiedag. het thema van de studiedag is begrijpend luisteren en begrijpend lezen.
Dit zijn hele belangrijke onderdelen, omdat het goed beheersen hiervan er voor
zorgt dat alle vakken beter begrepen worden. Thuis kunt u hiermee ondersteunen
door vragen te stellen over verhalen of bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Dinsdag
24 oktober zien we graag weer alle kinderen op school.
Nieuws van de Ouderraad

Ik help mee!
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen het ‘Ik help mee’ formulier meer naar huis
gekregen. Dit formulier heeft u ook digitaal bij de vorige nieuwsbrief ontvangen.
Tot nu toe zijn er nauwelijks inschrijvingen binnengekomen. Daarom willen wij alle
ouders nogmaals verzoeken om goed naar alle activiteiten te kijken, er zit vast een
activiteit of datum bij waarbij u kunt helpen.
Zonder uw hulp kunnen veel activiteiten helaas niet doorgaan.
Wilt u liever per mail inschrijven? Dat kan! Mail dan uw gegevens naar
or@obsatlantis.nl
Incasso’s ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt eind oktober van uw rekening afgeschreven. Mocht u in
termijnen willen betalen, of heeft u andere vragen over de ouderbijdrage, dan
kunt u contact met de penningmeester van de OR, Martine Klein Heerenbrink, via
or@obsatlantis.nl.
Bag2School actie!
Ook dit schooljaar doet Obs Atlantis weer mee met de Bag2School actie. Deze
groene organisatie zamelt kleding in bij scholen en verenigingen. De actie vindt dit

voorjaar plaats op vrijdag 27 oktober. Met de herfst en winter in
aantocht betekent dit voor u een mooie kans om thuis de kledingkasten weer eens
uit te pluizen. Per verzamelde kilo wordt een bedrag van € 0,30 uitgekeerd. We
sparen weer om mooie materialen voor de kinderen aan te schaffen. U helpt toch
ook mee om het record van 1.560kg te overtreffen? Alle kinderen krijgen voor de
herfstvakantie een Bag2School zak mee naar huis. U kunt deze vullen met
tweedehands dames-, heren- en kinderkleding, maar ook schoenen (bij elkaar
gebonden), riemen/ceinturen, hoeden, handtassen, beddengoed, gordijnen en
pluche speeltjes. Doe de zakken niet te vol vanwege kans op scheuren, dan liever
een extra plastic tas of vuilniszak gebruiken. En natuurlijk geldt: hoe meer, hoe
beter! Lever de goed gevulde Bag2School zakken vervolgens op woensdag 25
oktober, donderdag 26 oktober en vrijdag 27 oktober (voor 8:30!) in op school bij
de balie bij de kleuterbouw.
Voor vragen kunt u mailen naar de ouderraad op or@obsatlantis.nl. Voor meer
informatie over Bag2School zie http://bag2school.com/dut/wie_we_zijn/
Namens Bag2School, OBS Atlantis en alle kinderen enorm bedankt!
Ingezonden berichten
Kies je Kunst
In het schooljaar 2017-2018 kunnen alle kinderen uit groep 5 t/m 8 in Amersfoort
deelnemen aan Kies je Kunst. In de flyer, in de bijlage bij deze nieuwsbrief, vindt u
hierover meer informatie.
Het team van obs Atlantis wenst u alvast een heerlijke herfstvakantie toe!

