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Weekoverzicht
Maandag 26 februari
t/m vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 8 maart
Vrijdag 9 maart

Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart
Vrijdag 16 maart

Voorjaarsvakantie
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Start Big Rock challenge
Open ochtend op alle basisscholen in Amersfoort
voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool
voor hun kinderen

Staking. Alle kinderen zijn vrij.

Studiedagen maandag 5 en dinsdag 6 maart
Maandag 5 en dinsdag 6 maart heeft het team van Atlantis twee studiedagen. De
kinderen zijn op deze dagen vrij. Een van de thema’s van de komende studiedagen
is het vak begrijpend luisteren en lezen. Hoe geven we de beste les en zetten we
de doorgaande lijn stevig neer? Samen ontvangen we hier instructie op van
verschillende specialisten op maandag 5 maart.
Verder breekt de volgende periode van handelingsgericht werken aan. Op basis
van de Cito-toetsen in januari, de uitkomst van de methodetoetsen en de
observaties in de groep schrijven de leerkrachten nieuwe plannen om de kinderen
te begeleiden. Kinderen willen we uitdagen op hun niveau en verdelen de niveaus
van rekenen, spelling, begrijpend lezen, technische lezen en woordenschat in op
basisniveau, sub A (extra instructie) en sub B (extra uitdaging). De kinderen
kunnen per vakgebied in een andere groep zitten, zo hebben we bijvoorbeeld
aandacht voor rekensterke kinderen in een sub B aanbod die met begrijpend lezen
in een sub A (extra instructie) kunnen zitten. De nieuwe plannen lopen tot eind
april, worden dan bijgesteld en op de studiedag in juni geëvalueerd.
De middag van 6 maart sluiten we af met een workshop coöperatief leren, samen
(-)werken werkt! Gedurende het hele schooljaar volgen we met regelmaat training
om nieuwe coöperatieve werkvormen (opnieuw) aan te leren en in te zetten in de
groep. Op woensdag 7 maart zijn wij geheel klaar om de kinderen weer verder te
begeleiden.
Staking op 14 maart
Het team van Atlantis heeft zich unaniem uitgesproken voor staken op woensdag
14 maart. PO in actie heeft hiertoe opgeroepen en de regio waartoe wij behoren
staakt op 14 maart. De kinderen van Atlantis zijn op deze dag vrij, de leerkrachten
trekken ten strijde en verzamelen zich dit keer in Amsterdam.

PO in actie maakt zich sterk voor:
 een investering in het onderwijs door minder werkdruk
 een eerlijk salaris, gerelateerd aan het voortgezet onderwijs
De (landelijke) zorgen die er zijn nogmaals op een rijtje:
 er melden zich weinig studenten aan bij de PABO’s (lerarenopleiding)
 het lerarentekort groeit
 werkdruk gerelateerd verzuim van leerkrachten stijgt.
Respectweek

Poppenkastvoorstelling
De poppenkastvoorstelling was erg leuk en het ging over een nijlpaard en een hert,
die op elkaar verliefd waren. Het hert was erg grappig. Het hert had een rap
gemaakt over liefde en wilde verkering vragen aan de nijlpaard. Een
kaketoe plaagde het hert en de nijlpaard en bedacht lelijke namen voor het hert
en de nijlpaard. De kaketoe zag later, dat als je respect hebt voor andere dieren,
dat de andere dieren ook respect hebben voor jou. De nijlpaard en het hert leerde
de kaketoe, hoe je respectvol kan zijn.
Daisey Makkink, groep 4B
Parnassys Pleindag woensdag 7 maart
Woensdag 7 maart organiseert Parnassys, de leverancier van ons leerlingadministratiesysteem, een Pleindag op Atlantis. Tussen 14.15 en 18.00 uur
verwachten wij ongeveer 150
bestuurders, schoolleiders en
kwaliteitsmedewerkers die deelnemen aan diverse workshops en lezingen. Het
thema van deze dag is 'anders sturen'.
Open dag op alle basisscholen in Amersfoort vrijdag 9 maart
Vrijdag 9 maart is er van 8.30 – 11.30 uur een open dag op alle basisscholen in
Amersfoort voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren).
Ook Atlantis doet hier aan mee. De kinderen van het Leerling Lighthouse team
zullen deze dag helpen met de rondleidingen. Voor het huidige schooljaar geldt er
helaas een wachtlijst voor alle groepen van Atlantis.
Ouderavond 7 gewoonten woensdag 28 maart
De ouderavond 7 gewoonten die gepland stond op woensdagavond 14 maart zal
in verband met de staking van scholen worden verplaatst naar woensdagavond 28
maart. Wij hopen op uw begrip en weer een hoge opkomst op woensdagavond 28
maart. U kunt zich nog steeds aanmelden via administratie.atlantis@meerkring.nl.

Junior Sportivator
Afgelopen weken zijn ook op onze school de Junior Sportivators gestart. Dit is een
traject bedoeld voor leerlingen uit groep 7. Deze leerlingen kregen de kans om
zich in te schrijven voor dit beweegtraject waarbij ze opgeleid kunnen worden als
Junior Sportivator. Een Junior Sportivator stimuleert, activeert en motiveert
leeftijdsgenootjes om in beweging te komen. Eerst mochten ze zelf aan de slag op
het plein, tijdens de Sport en Beweeg Pauze van Sportivate. Vanuit hier wordt
samen met school een selectie gemaakt van deelnemende leerlingen. Deze krijgen
een opleiding aangeboden vanuit Sportivate en gaan vanuit daar zelfstandig aan
de slag op hun school, in de wijk en zelfs in de stad. Het junior Sportivator
programma levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd op het gebied
van sociale, mentale en maatschappelijke vaardigheden.
Bericht van de MR
Voor de kerstvakantie kondigden wij het aflopen van de zittingstermijnen aan van
twee van onze leden van de oudergeleding: Maaike Thoben-Dijkgraaf en Matthieu
Bletgen (voorzitter). Matthieu wilde stoppen en Maaike wilde graag door voor een
tweede termijn.
De oproep aan ouders in nieuwsbrieven om zich aan te melden voor de MR leidde
niet tot reacties. Er zijn dus geen verkiezingen uitgeschreven en Maaike is aan haar
tweede termijn begonnen. We zijn erg blij dat ze wilde blijven! Matthieu is
inmiddels afgetreden. Matthieu heeft veel betekend voor de effectiviteit van
medezeggenschap op Atlantis en was een proactieve en constructieve voorzitter.
We zijn hem dankbaar voor de jarenlange inzet en nemen nog afscheid.
Net voor onze vergadering in januari heeft zich alsnog een andere ouder gemeld
voor de vacante zetel: Gerco van der Kolk. Hij is de vader van Meron uit groep 4A
en van Kylan uit groep 1/2A. Zijn betrokkenheid bij de school is al groot. Hij is
namelijk namens de ouderraad ook al hoofdcoördinator van het facilitaire team
en ontfermt zich met name over het onderhoud van het buitenspeelmateriaal.
Gerco wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van de school en wil zijn stem laten
horen.
Gerco heeft onze vergadering van afgelopen maandag bijgewoond om te
verkennen of lidmaatschap van de MR voor hem een passende manier is om dat
te kunnen doen. Deze verkenning heeft geleid tot een positief besluit.
De MR steunt zijn kandidatuur unaniem. Wel vinden we het van belang om u als
ouder alsnog de gelegenheid te geven om zich te melden als tegenkandidaat. Als
er tegenkandidaten zijn, dan zullen we verkiezingen uitschrijven. U kunt zich tot
en
met
donderdag
8
maart
om
17.00
melden
via
medezeggenschapsraad.atlantis@meerkring.nl met uw naam en korte motivatie.
Ouderbetrokkenheid, afscheid voorzitter MR Matthieu Bletgen
Achter en voor de schermen zijn er vele ouders op en voor school actief. Dat is fijn,
zo kunnen we meer voor kinderen organiseren binnen het onderwijs maar ook
daar buiten in de vorm van bijvoorbeeld excursies. Een van de ouders die de
afgelopen jaren zeer actief is geweest op school achter de schermen is Matthieu
Bletgen. Matthieu heeft verschillende jaren de hamer gehanteerd als voorzitter
van de MR. Matthieu, graag willen we je hiervoor van harte bedanken. De
samenwerking hebben we immer als positief, enthousiast en professioneel
ervaren.

De eerste dag voor de 3d printer aan de slag!!!
We kregen eerst een uitleg van meester Guus & meester Aart.
En daarna we kregen een website daar op stond de uitleg wat we nodig hadden.
En toen waren we lekker bezig met bouwen van de 3D printer.
het is heel leerzaam en ook leuk je leert er ook samenwerk.
wat vet is aan de 3D printer is dat er een eenden pot is gemaakt hier is een
afbeelding:

Valentijnsdag
Vorige week hebben alle kleuters en de
kinderen van groep 3C een bloem geknutseld.
Op woensdag 14 februari, Valentijnsdag, zijn
drie studenten van het MBO-Amersfoort naar
Atlantis gekomen om er samen met de
kinderen een wens op te plakken.
Zij hebben deze bloemen overhandigd aan de bewoners van verzorgingshuis ‘ De
Liendert’ in Amersfoort en ’t Hamersveld in Leusden. Met deze mooie actie
hebben studenten en basisschoolkinderen er samen voor
gezorgd dat de ouderen een fijne Valentijnsdag hadden.
De studenten vertelden dat de reacties van de ouderen
hartverwarmend waren. Sommige mensen waren tot
tranen geroerd door dit mooie gebaar.
Een prachtig voorbeeld van synergie en de zaag scherp houden!

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijne voorjaarsvakantie!

