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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@
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Gewijzigde e-mail adressen
Het e-mailadres voor het doorgeven van ziekmeldingen is gewijzigd.
Ziekmeldingen ontvangen wij bij voorkeur via de mail op
ziekmelding.atlantis@meerkring.nl of eventueel telefonisch tussen 8.00 en 8.30
uur op 033-4948840.
Week van mediawijsheid van 17-24 november
Voor de generatie kinderen die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en
digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed
met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije
tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel
zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag.
Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte
verder dan een verzameling vaardigheden – dan dingen kunnen. Wie mediawijs is,
weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te
bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde
samenleving komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde
stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met
leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en leerkrachten. En dat is lang niet
eenvoudig.
Wij hebben besloten jaarlijks deel te nemen aan de week van mediawijsheid om
kinderen te kunnen begeleiden op de digitale snelweg, zodat de generatie die nu
opgroeit de stap kan gaan zetten van ‘Generatie Media’ naar ‘Generatie
Mediawijs’. Dit is het thema van de week van mediawijsheid dit schooljaar. In alle
groepen is er extra aandacht voor sociale media middels ICT-leskisten, maar er kan
in groep 6 ook een veilig internetdiploma worden gehaald en in groep 7 gaan we
met Mediamasters op avontuur. Volgende keer kunt u in de nieuwsbrief
belevingen van kinderen teruglezen.
School in Sinterklaas sfeer
Deze week zijn er veel ouders druk geweest met het versieren van de school in
Sinterklaas sfeer. Het ziet er heel gezellig uit. Hartelijk dank voor alle hulp! De

kinderen konden natuurlijk niet achterblijven en hebben ook heel wat mooie
werkjes gemaakt.

Schoen zetten
Sinterklaas heeft ons laten weten dat alle kinderen ook dit jaar hun schoen mogen
zetten op school. De kinderen mogen daarom een schoen meenemen naar school.
Op woensdag 29 november gaan alle kinderen hun schoen zetten in de klas.
Het schoentje van uw kind mag mee naar school vanaf maandag 27 november.
We hopen dat de Pieten die nacht langskomen!

Aankomst Sinterklaas
Op maandag 4 december zal Sinterklaas onze school weer komen bezoeken, een
mooie traditie. Alles is geregeld om er een mooie dag van te maken, we willen u
graag informeren over de laatste belangrijke zaken.
De ochtend begint net als anders, alle kleuters mogen eerst naar hun eigen klas
worden gebracht. De rest van de kinderen gaat zelfstandig naar de eigen klas,
daarna gaan alle kinderen met hun eigen juf of meester naar buiten.
De Sint zal via de Vrouwenpolder aankomen, wij verwachten de Sint rond 8.45 uur.
De klassen stellen zich (net als vorig jaar) langs het fietspad op de Vrouwenpolder
op. Wilt u er aan denken om langs dit fietspad zo min mogelijk fietsen en auto’s
neer te zetten, zodat er voldoende ruimte is voor de kinderen en de
Goedheiligman? Na de intocht verplaatsten de groepen 1 t/m 4 zich naar de
overkapping om even naar de Sint te luisteren. De groepen 5 t/m 8 beginnen dan
met het openen van de surprises.

Voor de veiligheid van alle kinderen vragen wij u het volgende:
U bent van harte welkom om Sinterklaas op Atlantis te komen verwelkomen! Er
zijn een paar kleine aandachtspuntjes om dit grootste gebeuren goed en soepel te
laten verlopen, hiervoor graag uw aandacht. Wilt u achter de klassen blijven staan,
zodat de kinderen het goed kunnen zien en de leerkrachten voldoende overzicht
kunnen houden? We snappen dat u graag bij uw kind in de buurt staat, maar het
is ook leuk als we dit moment met de groep en elkaar kunnen vieren. Tijdens het
korte samenzijn onder de brug willen wij u ook vragen om achter de kinderen te
blijven staan. De ouders met een geel veiligheidshesje aan helpen ons om alles in
goede banen te leiden. We gaan er een mooi feestje van maken, kunnen wij
rekenen op uw komst?! Wij hebben er heel veel zin in en vertrouwen op een
enorm gezellige dag! Vriendelijke groet van de Sintcommissie
Bedankt!
Dankzij de mama van Thijs (groep 1/2B) heeft Sinterklaas genoeg hulppieten. Alle
kleuters van Atlantis hebben een mooie cape gekregen. Super!

Ouders gezocht voor kerstborrel!
Dit jaar organiseert de kerstcommissie van Atlantis samen met Kon-Tiki de ‘Kerst’ouderborrel. Er komen verschillende kraampjes waar alle ouders, tijdens het
wachten op de kinderen, kunnen genieten van een hapje en een drankje.
Wij zoeken ouders die achter een kraampje willen staan. Lijkt het je leuk om je
studententijd te herbeleven of wilde je altijd wel eens in de horeca werken of hou
je gewoon van de gezelligheid? Mail ons dan op ouderraad.atlantis@meerkring.nl
Schoolvolleybal toernooi
Dit jaar hebben we meegedaan aan het
schoolvolleybaltoernooi in Amersfoort. Op
dinsdag hebben we samen met meester Daniel
nog een middag getraind in de gymzaal. Goed
voorbereid zijn we woensdag naar de sporthal
vertrokken. Er waren veel team aanwezig. Wij
met 2 meidenteams van groep 5 en groep 7.

We speelden in een poule. Het
meidenteam uit groep 5 won alles en
in de finale met een 3-2 stand. Zij
kregen een zilveren beker. De meiden
uit groep 7 hebben ook 2 wedstrijden
gewonnen en verloren er ook nog 1.
Zij hebben het brons veroverd met
een 3e plaats.
Heel goed gedaan Atlantis!
Ingezonden berichten:
In en om de Bron worden diverse activiteiten georganiseerd. Hieronder vindt u
een overzicht:
Organisatie /
Initiatief

Informatiepunt 033

Ontmoeting ouders
met kind ASS
Wilde woensd/
Talentenmiddag
Wijklunch

Vathorst Idee Cafe
ABC de Bron

Indebuurt033

Wat

Wanneer

Voor alle vragen voor
ondersteuning,
meedoen en meer

Elke maandag van 13.3015.00

Waar
De Bron

De Bron
Ontmoetingsgroep voor Elke 2e woensdag v/d maand
ouders met kind
10.00 -11.30 uur
autisme
Kinderontmoeting 6-14 Woensdagen 15.00-16.30
jaar
uur
De Bron
De Bron:
Wijklunch (gratis, wel
1e maandag van de maand aanmelden bij
aanmelden)
1200 uur
Marlies_elmo@h
otmail.com
Voor iedereen die mee
wil doen/vragen heeft
Elke vrijdag 14-16uur
De Bron
Woensdagen 10.00-11.00
Peutercafé
uur (www.abcPartou de Bron
amersfoort.nl)
Inloop
Elke maandag 13.30-15.00
scheidingsvragen, bij
De Bron
uur
infopunt
Piep zei de Muis 4-8 jr /
Op inschrijving
De Bron
aandacht werkt /
SOVA /Ridders in de
Op inschrijving
De Bron
wijk
Dinsdagmiddag 15.30 uur,
WeP ontmoetingsgroep
De Bron
op aanmelding
1e maandag van de maand,
WePbingo
De Bron
19.30 uur

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

