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Kerstwens Atlantis
Meegenieten van het 7 gewoonten lied tijdens het kerstdiner? Dan kunt u
onderstaande link aanklikken en zien welke teamleden het talent hebben om deel
te nemen aan “the Voice.” Hopelijk draait u uw stoel om en geniet u samen met
uw gezin, familie en vrienden van een heerlijk verdiende vakantie.

https://www.youtube.com/watch?v=YibOpHbdBds&feature=emshare_video_user
Vuurwerkbrillen
Op oudejaarsavond zal er op verschillende plekken vuurwerk afgestoken worden.
De kinderen van groep 8 hebben voorlichting gekregen over het veilig omgaan met
vuurwerk. We hopen natuurlijk dat iedereen verstandig omgaat met vuurwerk en
dat we iedereen op 8 januari gezond en wel terugzien. We denken dat de
vuurwerkbril, die uw kind op vrijdag mee naar huis krijgt hier een steentje aan zal
bijdragen. Deze vuurwerkbrillen zijn geschonken door Eyewish in winkelcentrum
Vathorst. Wat fijn dat de eigenaars in de zomer al aan de kinderen van Atlantis
hebben gedacht en een mega bestelling vuurwerkbrillen hebben geplaatst.
Ontzettend bedankt namens alle kinderen! Het is overigens ook mogelijk om voor
broertjes/zusjes een vuurwerkbril op te halen bij Eye wish opticiens (Vathorst en
Emiclaer).
Luizencontrole.
Woensdag 10 januari na de kerstvakantie, 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.

Bruna “Sparen voor de schoolbieb actie”
Het resultaat van de gespaarde kassabonnen van de Bruna “Sparen voor de
schoolbieb actie” is bekend. We hebben voor ruim 60 euro mooie boeken mogen
uitzoeken bij de Bruna. Wij willen iedereen die heeft mee gespaard, en natuurlijk
de Bruna in Vathorst heel hartelijk bedanken!

Akwasi op Atlantis
Juf Wendy had Akwasi een mailtje gestuurd om te vragen of hij op onze school zou
komen. 19 December reageerde hij en vroeg of hij de 20’ste op onze school mocht
komen re-chillen. Wij raden je zeker aan om het ook te doen. Hij doet het echt
geweldig. Akwasi heeft hele leuke manieren om te mediteren met b.v.b. kak het
uit, bibber bibber, geen stress en gewoon chillen. Het is een hele aardige man.
Zoek rechill maar eens op op schooltv.nl zeker doen en het komt ook nog eens op
Npo Zapp. Ze hadden camera ’s mee en misschien wordt het zelfs uitgezonden op
Npo Zapp.
Groetjes, Thijs en Guus

Ingezonden berichten:
Uitnodiging inspiratieavond SWV de Eem
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging van SWV de Eem voor
een inspiratieavond op 24 januari 2018 in de Flint. Het thema is “Hersenen voor
de toekomst!”

Lichtjestocht in Vathorst

Inzameling kerstbomen en vuurwerkresten

Het team van obs Atlantis wenst iedereen hele fijne Kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2018!

