Info Bron
Weekoverzicht
Maandag 13 november
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Amersfoort-Vathorst
Donderdag 16 november
9 november 2017
Vrijdag 17 november
Uitgave 5, jaargang 10
Maandag 20 november
Colofon:
Dinsdag 21 november
Redactie:
Woensdag 22november
MT, Catherine van Dord en
Astrid Vianen
Donderdag 23 november
Vrijdag 24 november

Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Sint versiermiddag.
Week van de (L)OL-gesprekken

Redactieadres:
Infobron.atlantis@meerkring.nl

InfoBron is een informatiebulletin voor ouders en
leerlingen van openbare
basisschool Atlantis. De
nieuwsbrief wordt twee
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.
E-mailadres ziekmelden:
ziekmelding.atlantis@meerkring.nl
E-mailadres OR:
ouderrraad.atlantis@meerkring.nl
E-mailadres MR:
medezeggenschapsraad.atlantis@
meerkring.nl
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Oceaan 4
3825 WC Amersfoort
033-494 8840
@InfoAtlantis

Nationaal schoolontbijt vrijdag 10 november
Morgenochtend kunt u de wekker een kwartiertje later zetten. De kinderen
ontbijten namelijk op school. Als u nog geen bord en bestek voorzien van naam
heeft meegegeven, doet u dit dan morgenochtend nog? In de bijlage vindt u een
brief met meer informatie over de actie. We gaan er samen heerlijk van
smmmmmmullen.
E-mailadressen zijn veranderd
Sinds deze week zijn alle e-mailadressen van het personeel veranderd. De nieuwe
e-mailadressen bestaan uit de voor- en achternaam van de leerkracht, met een
punt
ertussen,
gevolgd
door
@meerkring.nl.
Een
voorbeeld:
g.oosterwijk@obsatlantis.nl is veranderd in guus.oosterwijk@meerkring.nl. De
nieuwe adressen zijn ook te vinden op onze site: www.obsatlantis.nl. Het is
mogelijk dat er mails, die in de afgelopen dagen zijn verstuurd, niet zijn
aangekomen. Blijft een reactie binnen een week uit, wilt u ons dan even opnieuw
contacten? Alvast bedankt.
Naast de adressen van de teamleden zijn er een aantal algemene adressen die
ook gewijzigd zijn:
 administratie.atlantis@meerkring.nl (Voor mails aan onze administratief
medewerkster, Astrid Vianen)
 directeur.atlantis@meerkring.nl (Voor mails aan onze directeur,
Catherine van Dord)
 medezeggenschapsraad.atlantis@meerkring.nl (Voor mails aan de MR)
 ouderraad.atlantis@meerkring.nl (Voor mails aan de OR)
 vp.atlantis@meerkring.nl (Voor mails aan onze vertrouwenspersoon,
Willemijn van der Laan)
Sinterklaas
Nog heel even wachten en dan is het zover. Sinterklaas komt weer naar ons land!
Om alles voorspoedig te laten verlopen bij op school zijn we nog op zoek naar een
aantal hulpouders voor:

Vrijdag 17 november vanaf 14.00 uur de school versieren
Maandag 20 november vanaf 20.00 inpakavond (lege dozen meenemen is
handig)
Daarnaast nog een oproep: Is er iemand die een ouderwetse stoel en/of kapstok
te leen heeft? Deze willen we graag gebruiken ter decoratie. Aanmelden kan via
SinterklaasAtlantis@gmail.com. En…vanaf maandag 13 november 18.00 uur
kunnen de kinderen iedere avond weer het Sinterklaasjournaal volgen.



Nieuws uit de MR
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 en zien uit naar uw reactie of vraag om meer informatie.
U vindt meer informatie over de MR op de website van OBS Atlantis
Techniekles!!!
Bij techniekles lijkt het me duidelijk dat je dingen met techniek doet. Je moet
bijvoorbeeld: schroeven, sleutelen en bouwen! Eerst zegt de juf welk groepje wat
moet doen, en dan mag je lekker aan de slag! Natuurlijk moet je wel eerst lezen
wat de opdracht is. Het is heel belangrijk dat je samen werkt. Want dan lukt het
beter en vind iedereen het leuk.
Van Gjalt uit 6B
Techniekles
Deze periode hebben we techniekles van meester Aart, met behulp van de
Techniektorens. De klas is verdeeld in 6 groepjes, die elke vrijdag met één
onderdeel aan de slag gaan en elke week kennismaken met een nieuw onderdeel.
De onderdelen zijn: 1) het nabouwen van bouwwerken, 2) bouwen met een soort
Mecano, 3) onderzoeken hoe de aandrijving van een auto werkt, 4) het maken van
een elektriciteitscircuit, 5) een tandwielentoestel bouwen en 6) bouwplaten
maken. De klas is óntzettend leuk en enthousiast bezig, met iets dat ze normaal
gesproken weinig doen. We genieten er steeds erg van met z’n allen!

Lampjes laten branden met elektriciteit Bouwen met blokken

Bouwen met tandwielen
Bouwen met mecano Aandrijving van een
auto onderzoeken
Ingezonden berichten
Basic Typewriting
Het is nog mogelijk om uw kind in groep 7 of 8 aan te melden voor de typecursus
van Basic Typewriting. Er is nog plaats op de dinsdag van 15.15 – 16.15 uur en op
de woensdag van 14.15 – 15.15 uur. Een typediploma is heel handig om te
behalen, voordat er veel opdrachten op de computer moeten worden gemaakt in
het voortgezet onderwijs.

Wandelen onder schooltijd. Doet u ook mee?
Is het voor u lastig om wat meer te bewegen? Wilt u een gezondere leefstijl aan
nemen maar is er geen tijd om te bewegen? Wij maken het u wat makkelijker.
Iedere woensdagochtend gaan wij met een groep vrouwen een uur lang wandelen
door de wijk. Terwijl uw kinderen op school zitten, kunt u lekker bewegen.
Een gezellige groep vrouwen, nieuwe contacten opdoen en lekker bewegen.
Op woensdag 22 november starten wij vanaf het Medisch Centrum
(Wervershoofstraat 363). Buiten verzamelt de groep en wandelen wij tot 11.00
uur. Doet u mee? Aanmelden kan bij Buurtsportcoach Lauret Sanders:
Lsanders@sro.nl 06-37606048

Het team van obs Atlantis wenst u alvast een fijn weekend.

