Info Bron
Weekoverzicht
Maandag 19 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Amersfoort-Vathorst
Donderdag 22 maart
15 maart 2018
Vrijdag 23 maart
Uitgave 12, jaargang 10
Maandag 26 maart
Colofon:
Dinsdag 27 maart
Redactie:
Woensdag 28 maart
MT, Catherine van Dord en
Astrid Vianen
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.

Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Dinsdag 3 april

Leiderschapsweek
Schoolvoetbal
Leiderschapsdag 10.30 uur

Schoolvoetbal
Ouderavond 7 gewoonten
Lenteontbijt
Goede vrijdag, alle kinderen zijn vrij.
Tweede paasdag alle kinderen zijn vrij.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

Leiderschapsweek
Van maandag 19 maart t/m vrijdag 24 maart staat de week in het teken van
"Atlantis got talent!". Gedurende deze week oefenen leerlingen hun leiderschap
en staat ieders talent centraal. In alle groepen zal op verschillende manieren de
koppeling worden gemaakt met de 7 gewoonten.

E-mailadres ziekmelden:
ziekmelding.atlantis@meerkring.nl
E-mailadres OR:
ouderrraad.atlantis@meerkring.nl
E-mailadres MR:
medezeggenschapsraad.atlantis@
meerkring.nl

OBS Atlantis
Oceaan 4
3825 WC Amersfoort
033-494 8840
@InfoAtlantis

Leiderschapsdag
Op vrijdag 24 maart organiseren wij een leiderschapsdag voor belangstellenden
uit het werkveld. Op deze manier kunnen andere scholen zien hoe met behulp van
de 7 gewoonten, persoonlijk leiderschap wordt vertaald naar het onderwijs.
Presentaties en rondleidingen worden op deze dag door leerlingen uitgevoerd,
zodat zij hun leiderschap kunnen oefenen. In samenwerking met de andere
scholen in Nederland, die werken met onderwijsprogramma "The Leader in Me"
(op dit moment meer dan 70 scholen in Nederland) verzorgen wij zogenaamde
leiderschapsdagen.
Ouderavond 7 gewoonten
Op woensdagavond 28 maart wordt op school het tweede deel van de ouderavond
7 gewoonten georganiseerd. In verband met de lerarenstaking is deze avond
verplaatst van 14 maart naar 28 maart (stond in een vorige Infobron). We hebben
alweer veel aanmeldingen ontvangen, maar er is nog plek. Ook zonder deelname
aan de ouderavond in november jl. kan aan deze avond worden deelgenomen.
Aanmelden kan via administratie.atlantis@meerkring.nl.

Schoolvoetbal
Atlantis neemt dit jaar met 6 teams deel aan het schoolvoetbaltoernooi. De
groepen 7 en 8 starten woensdag 21 maart. Wij wensen alle teams heel veel
succes en vooral veel plezier. Nog niet alle teams hebben een begeleider en
contactpersoon. Het is niet mogelijk voor een team om deel te nemen zonder
begeleider, omdat we het niet verantwoord vinden om kinderen zelfstandig naar
sportparken te laten fietsen en voetbal te spelen met en tegen andere teams.
Lente ontbijt
In een aparte bijlage ontvangt u meer informatie over het lente ontbijt op
donderdag 29 maart.
Schoolfotograaf
Ook dit jaar komt de fotograaf van Sgoolfotografie om van al onze kinderen een
mooie foto te maken. Dit zal zijn op 9, 10 en 11 april. Voor deze dagen zijn wij nog
dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen. Per dag hebben we minimaal
3 ouders nodig om alles in goede banen te leiden. Wie o wie komt ons helpen?
Je kunt je aanmelden bij Alice Pieters (alice.nl@gmail.com) of Anneloes den
Hartog (anneloes.denhartog@kpnmail.nl) Tevens zijn wij voor bovenstaande
dagen op zoek naar een passpiegel, zodat de kinderen ook zelf kunnen kijken of
kleding en haren naar wens zitten. We zien de vele aanmeldingen graag tegemoet.
Alice en Anneloes

Over bijna één maand is het zover! Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen!
Een aantal mededelingen:
Groep 1+2
- De groepen 1-2 gaan samen met de groepen 1-2 van Kon tiki allerlei spellen doen rondom de school. Natuurlijk krijgen ze
ook het dansje en het koningsontbijt(dit wordt geserveerd
tijdens het pauzemoment). De kinderen worden op normale tijd
verwacht in de groep. Tussen 12.00-12.30 uur kunt u de
kinderen weer ophalen in de groep. De groep komt niet naar
buiten! Let op de aangepaste eindtijd!
- Voor de groepen 1-2 zoeken we nog ouders die willen helpen.
o Groep 1-2A- nog 1 begeleider van een team
o Groep 1-2B- nog 2 begeleiders
o Groep 1E- nog 4 begeleiders
o Groep 1-2F- nog 4 begeleiders
o Groep 1-2G- nog 1 begeleider.

-

Via de lijst bij de groep of bij de juf kunt u zich hiervoor
aanmelden.
Helpt u mee?

Groep 3-8
- De groepen 3-8 gaan weer naar het voetbalveld van
Hooglanderveen. Daar worden de kinderen tussen 8.15-8.45
uur verwacht. Om 12.45 uur mogen de kinderen weer
opgehaald worden. Let op de aangepaste eindtijd!
- We hebben voldoende aanmeldingen voor ouders die willen
helpen bij de catering en de teambegeleiding. Dank daarvoor!
Landelijke koningsspelen:
- Het thema dit jaar is binnenste buiten. De titel van het thema
lied is Fitlala. Vrijdag 16 maart wordt het liedje en dansje
bekend gemaakt. Op school wordt tijdens de lessen dit liedje
regelmatig gedraaid en ingestudeerd.
Tot slot… wij organiseren een informatieavond waarin wij u uitleg geven
over het verloop van de Koningsspelen:
- op maandag 16 april om 20 uur voor de groepen 1-2
- op woensdag 18 april 2018 om 20.00 uur voor de groepen 3-8
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via mail
sportdag.atlantis@meerkring.nl.
Met vriendelijke groet, namens de Sportdagcommissie, Nadeche de Prie,
Jelte Bakker en Marleen Vitters
Avondvierdaagse Vathorst organisatie zoekt vrijwilligers
De centrale avondvierdaagse organisatie, welke dit jaar voor de 9e keer de
avondvierdaagse in Vathorst organiseert en onder andere zorg draagt voor de
medailles, de routes, de veiligheid etc is hard op zoek naar vrijwilligers en dan met
name mensen die het verkeer willen regelen. Ook nog eens leuk dus want u ziet
meerdere keren per avond uw eigen zoon of dochter voorbij komen.
Wat is de investering die u moet doen? 1 x een online instructie verkeersregelaar
volgen, 1 maal aanwezig bij de mondelinge verkeersregelaar instructie op 28 mei
en vervolgens 1, 2, 3 of vier avonden, een uurtje, inzetbaar zijn als
verkeersregelaar. Aanmelden kan via email info@avondvierdaagsevathorst.nl
Zonder vrijwilligers kan het evenement niet plaatsvinden.
Hartelijk dank alvast, groetjes Daphne Hoogma
coördinator avondvierdaagse
Ingezonden berichten
Wat is er allemaal te doen in Vathorst en Hooglanderveen?
Er is al heel erg veel! Zo zijn er op woensdagmiddag kinderactiviteiten en is er de
gratis wijklunch in de Bron. Ook is er een Mama Café en er zijn belevingsochtenden
voor (groot)ouder en kind. Of kom eens samen eten bij de St Joseph kerk of de
Pubquiz meedoen. Alles is tegenwoordig te vinden op 1 website met een volledige
agenda van wijk en dorp samen: www.VathetVeen.nl

Iedereen kan activiteiten of oproepjes plaatsen, maar je kunt jezelf als organisatie
of persoon ook aanmelden en zo in contact komen met anderen. Mis je dus iets?
Laat het weten!
Inwoners nemen initiatief
De website is een activiteit voor en door inwoners en mede mogelijk gemaakt met
subsidie van Indebuurt033. Lijkt het jou ook leuk iets voor je wijk en dorp te
ontwikkelen, heb je ideeën of misschien mis je wel iets? Neem dan eens contact
op
met
de
buurtnetwerker
of
met
het
buurtbestuur
(facebook:BuurtbestuurVHHV). Het buurtbestuur is een groep van met name
inwoners die meedenkt over wat er nodig is en aanjaagt op en ondersteund bij
initiatieven. Alle informatie en contactgegevens zijn ook te vinden via de site.
Neem dus snel een kijkje op www.VathetVeen.nl
Droog slapen kun je leren
Op donderdagavond 22 maart van 20.00 – 22.00 uur organiseert de GGD regio
Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst “Droogslapen kun je leren”. Deze is
bestemd voor ouders van kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar die woonachtig zijn
in de regio Eemland. Voor informatie en aanmelding: 033-4600046 of
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl (vermeld naam en leeftijd van uw kind).
Deelname alleen na aanmelding en bevestiging.

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

