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Bag2School actie

Ouderavond 7 gewoonten

Nationaal Schoolontbijt

Uitnodiging voor de nieuwe gespreksronde
Op 21, 22 en 23 november zijn er weer (L)OL-gesprekken. Voor de groep 8leerlingen is dit het voorlopig advies gesprek.
Aanstaande maandag zult u een uitnodiging ontvangen in uw mail om uw voorkeur
aan te geven voor het tijdstip van dit gesprek. U hebt een week de tijd om uw
voorkeur aan te geven. Daarna zal er op basis van deze voorkeuren een rooster
gemaakt worden met de precieze tijdstippen. In dit rooster wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met uw voorkeur, maar het kan zijn dat het tijdstip dat
ingepland wordt toch niet goed uitkomt. Neem in dat geval contact op met de
leerkracht van uw kind om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Bag2School
Het is nog tot morgen, vrijdagochtend, 8.30 uur mogelijk om kledingzakken voor
de Bag2School actie in te leveren. 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!
Bezoek op Atlantis
Op 2 november komt een groep Pabo-studenten van de Marnix Academie bij ons
op bezoek. Zij willen graag lessen bekijken rond de zeven gewoonten en bezoeken
dan verschillende groepen. Eind november is er opnieuw een bezoekdag gepland
voor gasten uit Oostenrijk. Atlantis krijgt veel verzoeken van scholen en overige
instanties om een dag mee te kunnen genieten van het onderwijsconcept en
eigenaarschap van kinderen. De overige aanvragen hebben we echter
doorverwezen naar de leiderschapsdag in 2018. Op deze leiderschapsdagen
kunnen kinderen hun leiderschap oefenen in een talent dat zij zelf kiezen. Het
levert een stimulerende dynamiek op!

Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 10 november doen wij mee met het Nationaal
Schoolontbijt. Deze dag kunnen de kinderen zonder
ontbijt naar school komen, want alle kinderen
ontbijten samen in de klas. Het thema van deze
jubileumeditie is: “Gezond ontbijten is geen kunst”. Er
staan deze dag verschillende soorten brood, allerlei
zoet en hartig beleg, yoghurt, groente, fruit, melk en
thee en thee op tafel. Alle kinderen ontvangen een
placemat en een folder met ontbijttips. Wilt u er aan
denken om uw kind vanaf woensdag 8 november een
bord, beker en bestek voorzien van naam mee te
geven?

Kinderboekenweek in groep 4A
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek Gruwelijk Eng. De kinderen in
groep 4a hebben een heleboel griezelverhalen gehoord en zelf gelezen. Op vrijdag
6 oktober kwam groep 8B (onze zustergroep) aan ons voorlezen. De kinderen van
groep 8A hadden allemaal zelf een stukje voorbereid en kwamen in groepjes
voorlezen. Sommige voorlezers waren zelfs als griezel verkleed of hadden
griezelige voorwerpen bij zich. Ook hebben de vader en moeder van Gwenn als
afsluiting hele griezelige groene pannenkoeken voor de hele klas gebakken. Wat
hebben we hiervan genoten. Namens alle kinderen en de juf van groep 4A: heel
hartelijk bedankt!!!

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad!
Wilt u meedenken en besluiten nemen over de ontwikkelingen van het
onderwijs voor uw kind op Atlantis?
Met ingang van 1 januari 2018 zullen er twee vacatures ontstaan binnen de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van obs Atlantis. Conform de
richtlijnen van de medezeggenschapsraad dienen er, indien er geen
kandidaten meer beschikbaar zijn vanuit de vorige verkiezingsronde, nieuwe
verkiezingen te worden georganiseerd. Het betreffen vacatures voor het
voorzitterschap en een algemeen lid. Een huidig MR lid zal zich per direct weer
verkiesbaar stellen voor een vacante plek.
De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar
leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Op Atlantis bestaat de
MR uit 4 leerkrachten en 4 ouders en vergadert 1 keer per maand.
Indien u geïnteresseerd bent willen wij u vragen om uiterlijk 10 november
2017 een mail met uw motivatie te sturen naar mr@obsatlantis.nl.
In de week 27 november tot 1 december 2017 zal afhankelijk van het aantal
aanmeldingen aan alle ouders gevraagd worden een stem uit te brengen op
de voorgestelde kandidaten. Wij zullen u op de hoogte houden over de
voortgang van de procedure.

U vindt meer informatie over de MR op de website van OBS Atlantis

Ingezonden berichten
Sportdagen tijdens de studiedagen van basisschool Atlantis
Vindt jij stil zitten en niets doen tijdens de studiedagen helemaal niets, maar wil
je lekker actief bezig zijn tijdens de studiedagen? Dat kan! Sinds dit schooljaar
organiseert Sportivun toffe sportdagen op studiedagen van basisschool Atlantis.

In de sporthal van de school ben je de hele dag actief met bijvoorbeeld basketbal,
trefbal of turnen. Zo maak je kennis met verschillende sporten en beleef je een
superleuke dag!
De eerste sportdag is al over twee weken! Meer informatie of aanmelden? Ga naar
www.sportkampenvansportivun.nl/studiedagen-atlantis/ of bel (035) 30 30 035.

Heeft u ruimte voor een pleegkind in uw gezin?
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn
er in Nederland 19.000 pleegkinderen (0-18 jaar). Soms kunnen ze tijdelijk niet
thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat
zich aanmeldt, is gedaald. Zo wachten ook in deze regio een aantal kinderen op
een passend pleeggezin. In de Week van de Pleegzorg (1 t/m 8 november) vraagt
De Rading Jeugd & Opvoedhulp daarom uw aandacht voor pleegzorg.
“U helpt een pleegkind erg als u ruimte voor hem of haar heeft in uw gezin.”
Verschillende vormen van pleegzorg
Vaak zijn pleegouders bekenden van het kind. Zoals een oom en tante, opa en
oma of vrienden van het gezin. Maar er zijn ook onbekende mensen die
pleegouder willen zijn. Gelukkig maar. Want niet ieder kind kan bij familie of
bekenden terecht.
Om pleegouder te worden hoef je geen ‘standaard’ gezin te hebben. Iedereen die
het leuk vindt en in staat is een kind of jongere veilig en gezond op te voeden,
kan zich als pleegouder aanmelden. Dus ook alleenstaanden, samenwonende of
getrouwde stellen en samengestelde gezinnen, met of zonder kinderen.
Hele week of alleen in de weekenden
Pleegzorg gaat veelal over zeven dagen per week voor een pleegkind zorgen,
maar alleen een weekend per twee weken of maand kan bijvoorbeeld ook.
Meer weten over pleegzorg?
Kijk voor meer informatie over pleegzorg op www.pleegzorg.nl of
www.rading.nl. De Rading organiseert regelmatig vrijblijvende
informatieavonden over pleegouderschap. U krijgt dan meer informatie over
wat pleegouderschap voor u en uw gezin betekent. Ook is er een ervaren
pleegouder aanwezig die zijn of haar ervaring graag met u deelt. U kunt zich voor
een informatieavond aanmelden door een mail te sturen naar
pleegzorg@rading.nl of te bellen met 030 - 272 43 53.
Het team van obs Atlantis wenst u alvast een fijn weekend.

