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Weekoverzicht
Maandag 12 februari
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Donderdag 15 februari
Vrijdag 16 februari
Maandag 19 februari

Rapport mee groep 1-7
Respectweek
Week van de (L)OL-gesprekken

Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Zaterdag 24 februari t/m Voorjaarsvakantie
zondag 4 maart
Maandag 5 maart
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Dinsdag 6 maart
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Respectweek
In de week van 19 tot 23 februari zal de Respectweek plaatsvinden. In deze week
gaan alle groepen werken aan het thema respect. Voor elke bouw is op niveau een
leuke introductie van de week. Zo is er voor de onderbouw een
poppenvoorstelling
waarin
gewoonte 5 en respectvol met
elkaar omgaan aan de orde
zullen komen. Daarnaast
krijgen de kinderen een
polsbandje waar de slogan:
“Wij luisteren naar elkaar,
want
iedereen
verdient
respect” staat. Uit de vele
inzendingen is deze leus
gekozen die bedacht is door
Stijn (groep 4a), Ferre (groep 5b) en Lynn (groep 5b). Door de nadruk te leggen op
vaardigheden die sociaal gedrag bevorderen merken we dat conflicten steeds
meer op de achtergrond raken. Wij hopen dat u thuis met de kinderen in gesprek
gaat over deze pro-actieve houding, zodat we samen kunnen werken aan een
prettig pedagogisch klimaat.
Groetjes, Erika Verdouw namens het Win-win team Pedagogiek.
Ouderavond 7 gewoonten
Wilt u meer weten over de 7 gewoonten en hoe u dit thuis kunt vertalen naar uw
kind? Op woensdagavond 14 maart wordt er van 20:00 uur tot 22:00 uur een
ouderavond georganiseerd over de 7 gewoonten. Arjan de Lange (gecertificeerd
trainer) neemt u samen met Monique van Daal mee in gewoonte 4 t/m 7 van de
7 gewoonten van effectief leiderschap. Kernwoorden: in overvloed denken -

effectief communiceren - synergie – balans. Als ouder zult u ook zelf gaan ervaren
wat persoonlijk leiderschap kan betekenen en krijgt u handvatten voor het leiding
geven aan uzelf! De ouderavond bestaat uit een afwisseling van interactie,
oefeningen, theorie, film en muziek. Een avond waar wij ieder jaar weer veel
positieve reacties ontvangen van ouders. Veel ouders die al aanwezig waren
tijdens de eerste ouderavond hebben zich al aangemeld, maar ook ouders die nog
niet eerder aan een ouderavond hebben deelgenomen, kunnen zich aanmelden.
Meld u snel aan (voor vrijdag 23 februari) via administratie.atlantis@meerkring.nl
voor deelname aan deze ouderavond. Het aantal plaatsen is beperkt.

Stichting Meerkring geeft alle kinderen een boek cadeau!
Alle kinderen moeten kunnen opgroeien tussen boeken. Het initiatief ‘Geef een
(prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar
dan ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen
te laten opgroeien tussen de allermooiste
kinderboeken. Meerkring is het daar volkomen mee
eens, en heeft daarom voor alle Meerkring leerlingen
een (prenten)boek besteld:
Voor de kleuters het prentenboek: Raad eens hoeveel
ik van je hou en voor de kinderen uit de groepen 3-8
het boek: Ronja de Roversdochter
De boeken voor de groepen 3-8 worden komende
week verdeeld. De boeken voor de kleuters zijn
besteld en worden in april geleverd en uitgedeeld.
Studiedag 8 februari
Vandaag heeft de studiedag gestaan in het teken van de Cito-opbrengsten van
januari. Het managementteam en de intern begeleiders hebben een analyse
gemaakt van de resultaten van de afgelopen toetsperiode en deze gerelateerd aan
het niveau dat Atlantis zichzelf ten doel heeft gesteld. Cito geeft vijf verschillende
niveaus aan, dit zijn niveau I, II, III, IV en V. Deze niveaus leest u straks ook terug
in het rapport van uw kind. In alle groepen willen we op de verschillende
vakgebieden een gemiddeld niveau van II op schoolniveau scoren. Dit is een hoog
niveau, gebaseerd op de kenmerken van onze leerlingpopulatie en de resultaten
die we zien.
De leerkrachten hebben vandaag de opbrengsten bekeken van het eigen leerjaar
en hun groep. Alle informatie geeft input in de begeleidingsplannen die we na de
voorjaarsvakantie gaan schrijven voor de periode tot april en uiteindelijk juli. De
studiedag vervolgen we na de voorjaarsvakantie met een studie 2 daagse op
maandag en dinsdag ( 5 en 6 maart). Het rapport van de leerlingen van groep 8

kunt u morgen tegemoet zien. De overige groepen krijgen volgende week vrijdag
het rapport mee. De resultaten van de groepen 1-7 worden besproken in de week
van 19-23 februari.
Rapportgesprekken (“glans”- gesprekken )
Op 19, 20 en 21 februari zijn de rapportgesprekken voor de leerlingen van de
groepen 1-7. Uit de ouderenquête is vorig jaar gebleken dat ouders behoefte
hebben om de gesprekken in de onderbouw zonder hun kind te voeren. Dit, omdat
het dan soms net iets gemakkelijker is om met de leerkracht tot de kern te komen.
De rapportgesprekken in de groepen 1 t/m 4 zijn daarom zonder kinderen.
Echter, eigenaarschap vinden we op Atlantis belangrijk en ook initiatief leren
nemen en zelf aan het stuur zitten. De rapportgesprekken in de groepen 5 t/m 7
voeren we om deze redenen met de kinderen erbij. Het gesprek kunt u samen met
uw kind thuis voorbereiden, zodat de juiste vragen worden gesteld en u samen
antwoorden erop kunt vinden met de leerkracht.
Ingezonden berichten
De 5e druk van het Informatieboekje is gepresenteerd
Tijdens de druk bezochte wijklunch op maandag 5 februari in De Bron is de 5e druk
van het informatieboekje Hooglanderveen/Vathorst gepresenteerd. Dit boekje
wordt sinds de eerste woning in 2002 bij alle bewoners van de nieuwe huizen in
Hooglanderveen en Vathorst bezorgd, samen met andere informatie in een
welkomsttas. Dit is een initiatief vanuit de kerken en wordt ondersteund door de
gemeente. Sinds 2017 via het buurtbestuur van
Indebuurt033. Daarom werd het eerste
exemplaar uitgereikt aan Raizamara Gosens. Zij
is lid van het Buurtbestuur VathorstHooglanderveen en actief in de wijk met haar
programma Happy Kids. Ze woont hier nog maar
kort en is erg actief in de wijk. De drukkosten zijn
betaald uit een bijdrage via het buurtbestuur en de advertenties. Er waren vele
complimenten voor het boekje en de inhoud.
De Welkomstgroep bestaat 16 jaar en is op zoek naar nieuwe vrijwilligers in
Vathorst. We hopen dat zich vrijwilligers melden die de nieuwe bewoners in het
Waterdorp willen bezoeken. Ongeveer 3 x per jaar wordt er verwacht om een
aantal woningen te bezoeken met de tas en een roos. Aanmelden kan bij Henny
Rouwhorst-Arends
tel.
033-2538193
of
per
mail
hennyrouwhorst@hooglanderveen.net
Denkt u bij het lezen van dit artikel: ik heb dit boekje niet gehad, meldt u dit dan
ook bij bovengenoemd adres. Het is ondoenlijk om de 2e, 3e en 4e bewoners te
traceren en te bezoeken.
Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

