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Goede vrijdag. Alle kinderen zijn vrij.
Tweede paasdag. Alle kinderen zijn vrij.
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Schoolvoetbal

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Ouderavond social media en mediawijsheid

Donderdag 12 april
Vrijdag 13 april
Inschrijven broertjes en zusjes
Denkt u er aan om jongere broertjes en zusjes op tijd in te schrijven? Wij merken
dat wij op dit moment veel aanmeldingen ontvangen van nieuwe leerlingen en dat
de wachtlijsten groeien. Als u verzekerd wilt zijn van een plekje voor uw jongere
kind, ontvangen wij de inschrijving graag voor de tweede verjaardag. Een
aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij de administratie via
administratie.atlantis@meerkring.nl.
Ook als u nu al weet dat u bijvoorbeeld gaat verhuizen en dat uw kind volgend
schooljaar naar een andere school gaat, vinden we het prettig om dit zo snel
mogelijk van u te horen. Ook dit kunt u doorgeven aan de administratie.
Schoolfotograaf
Van maandag 9 t/m woensdag 11 april is de Schoolfotograaf op school aanwezig
om mooie foto’s te maken van alle kinderen en van alle klassen. In de bijlage treft
u het schema van de fotografiedagen. Kijkt u goed op welke dag de klas van uw
zoon en/of dochter aan de beurt is. Dit jaar worden de individuele foto’s en
groepsfoto op dezelfde dag gemaakt. Er zoveel als mogelijk rekening gehouden
met het gymrooster en buitenspeeltijden etc. Door omstandigheden kan het toch
onverhoopt een wijziging komen in de dag waarop de klassen ingedeeld staan. We
proberen dit uiteraard te voorkomen. Wilt u er voor zorgen dat uw zoon en/of
dochter alle dagen “fotoproof” is?
In de bijlage treft u nog een aantal kleding tips. Dit jaar is er gekozen voor een
achtergrond met betonlook en een vloer van witte planken. Heeft uw zoon en/of
dochter een favoriete knuffel of accessoire, laat dit dan gerust meenemen.
Er zullen dit jaar geen broertje en zusje foto’s gemaakt worden.

Ouderavond social-media en mediawijsheid
Op 11 april zullen Kon-Tiki en Atlantis een ouderavond over social-media en
mediawijsheid organiseren. De avond zal bestaan uit een lezing, verzorgd door
Wieke Heikoop, gevolgd door verschillende workshops: Omgaan met socialmedia, connected toys en digitale prentenboeken. U kunt zich opgeven door naar
de volgende link te gaan:
https://form.jotformeu.com/80851085122350 .
Gezocht met spoed: penningmeester ouderraad
Wie o wie komt als penningmeester het bestuur van de ouderraad versterken?
We zoeken een vader of moeder met gevoel voor cijfers. Je bent accuraat, durft
beslissingen te nemen, hebt wat tijd over en vooral: je hebt er zin in!
Je bent verantwoordelijk voor:
- Opstellen van maandoverzichten en een jaaroverzicht
- Incasso van de ouderbijdrage
- Betaling van nota’s
- Bewaking van budgetten
Samen met de voorzitter en de secretaris maak je deel uit van het dagelijks
bestuur. Iedere twee maanden is er een vergadering met de hoofdcoördinatoren
van de diverse activiteiten. Ter voorbereiding op deze vergadering is er een
bestuursoverleg. Verdere communicatie vindt veelal per mail plaats. Er wordt van
je verwacht dat je snel reageert op inkomende mail.
De vergaderingen zijn in de avonduren, overige werkzaamheden kun je naar eigen
wens inplannen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt aan het begin en
einde van het schooljaar.
Heb je interesse of wil je meer weten mail dan naar
ouderraad.atlantis@meerkring.nl

Avondvierdaagse Vathorst
Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juni wordt voor de negende keer het grootste
wandelevenement van Vathorst georganiseerd. Deze datum is nog ver weg, maar
de inschrijvingsdata zijn alvast gepland. De kinderen van groep 3 en 4 zullen 5
kilometer lopen en de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zullen 10 kilometer
lopen.
Voor alle kinderen die met hun klas willen meelopen zijn er 4 inschrijfochtenden.
Deze zijn in de Hertzbergerzaal (oeverkant) op:
maandag 16-04-2018 van 08.00 tot 08.45 uur
woensdag 18-04-2018 van 08.00 tot 08.45 uur
maandag 23-03-2018 van 08.00 tot 08.45 uur
woensdag 16-05-2018 van 08.00 tot 08.45 uur
De kosten bedragen per deelnemer 5,50 euro.
Wij hopen op veel deelnemers.
Met vriendelijke groet van de avondvierdaagse commissie
Daphne, Wing en Tatjana

Nog even en het is 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!
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!
Landelijke koningsspelen:
- Heeft u de Fitlala al gehoord? Het lied van de Koningsspelen?
https://kvk.bnnvara.nl/video/fitlala-koningsspelen
Tot slot… wij organiseren een informatieavond waarin wij u uitleg geven
over het verloop van de Koningsspelen:

- op maandag 16 april om 20.00 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
Schoolvoetbal
De jongens van groep 7 en 8 zijn eerste geworden in de poule en speelden
op 28 maart een toernooi voor de winnaars. Hier zijn ze derde geworden!

Proficiat mannen!

Schoolvoetbal groep 8B
Op woensdag 28 maart was het de beurt aan de meiden van groep 8B (incl.
Carlijn uit groep 7A) om hun voetbalkunsten te vertonen op het
sportcomplex van vv Hooglanderveen. De 1e wedstrijd mochten we
aantreden tegen de Marke. In dit team werden een aantal teamgenoten
van Julia T.'s voetbalteam bij vv Hooglanderveen gespot, dus we waren
gewaarschuwd dat dit gelijk een lastige klus zou worden. Al snel bleek dat
dit team een maatje te groot was en konden we voornamelijk verdedigen
en tegenhouden. Het werd uiteindelijk 0-3 voor de Marke, die aan het
einde van de middag veruit de sterkste bleek door alle wedstrijden relatief
eenvoudig te winnen.
Ondanks deze domper, begonnen we vol goede moed aan de 2e wedstrijd tegen
de Vuurvogel. In het begin van de wedstrijd golfde het spel op en neer, met kansen
voor beide teams. Het was uiteindelijk de Vuurvogel die als eerste het net vond en
onze keepster Ginger kansloos liet. Tussenstand 0-1 met nog ruim 10 minuten te
spelen. Dit was voor Atlantis het moment om nog een tandje bij te schakelen. Met
een paar mooie aanvallen en 2 uitstekende afstandsschoten van Iris kwam Atlantis
knap terug van 0-1 naar 2-1 en leek de 1e overwinning binnen handbereik. Toch
lukte het de Vuurvogel om nog een keer te scoren waarna de wedstrijd eindigde
in een 2-2 gelijkspel. Dit was op basis van het vertoonde spel van beide teams een
terechte uitslag.
Het doel voor de laatste wedstrijd tegen de Sint Joseph school was duidelijk.
WINNEN!!! Met heel veel inzet, passie en goed samenspel kreeg het aanwezige

publiek een spannende wedstrijd voorgeschoteld waarin beide teams vol voor de
overwinning gingen. In de verdediging zorgde met name Famke, met het nodige
duw- en trekwerk, maar ook Lara, Julia T. en Juliët dat de tegenstander vrijwel
geen kans kreeg om het doel van Ginger onder vuur te nemen. En anders zorgde
Ginger zelf met enkele knappe reddingen dat het doel schoon bleef. Op het
middenveld waren Iris, Filiene, Carlijn en Julia de G. een constante plaag voor de
tegenstander met veel nuttig loopwerk en handige en slimme voetbalacties.
Voorin waren Fiene en Cailin ervoor verantwoordelijk dat de tegenstander weinig
tijd kreeg om op te bouwen. Dit leidde uiteindelijk halverwege tot een 1-0
voorsprong door een hard en geplaatst schot van onze goaltjesdief Iris. Ondanks
een schot op de paal van de tegenstander in de slotminuut werd deze voorsprong
niet meer uit handen gegeven en was de overwinning een feit. Hiermee werd de
2e plaats behaald en dat was voor vandaag het hoogst haalbare.
Met een voldaan en trots gevoel verliet het team van Atlantis het veld en kunnen
ze wederom terugkijken op een meer dan geslaagde voetbalmiddag. Ondanks het
slechte weer hebben de meiden er een leuke, gezellige en sportieve middag van
gemaakt.
Mad Science
Maandag 19 maart hebben alle kinderen genoten van een show van Mad
Science. Meer informatie over de naschoolse wetenschap en
techniekcursus vindt u in onderstaande folder.

Ingezonden berichten
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
Beste ouder,
Afgelopen week was het Leiderschapsweek op Atlantis met als thema 'Atlantis
Got Talent'. Hierin is nog maar eens zichtbaar geworden dat alle kinderen
Talenten hebben. Zo’n week helpt kinderen bewust te worden van hun eigen
talenten en dat geeft kinderen merkbaar meer zelfvertrouwen. Ik zag mijn jongste
dochter van 5 ook stralen en in haar kracht staan na haar presentatie over
basketbal. De 'Atlantis Got Talent' week zit er helaas alweer op. Echter, omdat
zelfvertrouwen voor kinderen het hele jaar prettig is om te hebben, leek het ons
nu een goed idee om ons talentenspel BLINKERS! met alle ouders van Atlantis te
delen. Met dit spel willen wij jou een leuke mogelijkheid aanreiken, waarmee jij
op een eenvoudige manier meer inzicht krijgt in de belevingswereld, eigenheid en
talenten van jouw kind. En je kind? Ja, die kan er flink blijer van worden. Weten
waar hij of zij goed in is, maakt jouw kind krachtiger en trots en bovendien is het
goed voor het zelfvertrouwen.
Jij kan met dit spel echter ook ervaren dat er achter bepaald gedrag van je kind
een heel mooi talent schuil gaat.
Twee voorbeeldjes:
Vind jij je kind regelmatig heel Eigenwijs? Dan kan je kind ook heel goed zijn in het
bedenken van oplossingen.
Is je kind vaak wat Roekeloos? Achter dit gedrag kan heel veel Durf zitten.
Het talentenspel kan je downloaden via:
https://www.kindstapsprong.nl/atlantis/
Veel spelplezier en geniet van je blije kind!
Met vriendelijke groet,
Ramon, Inge en alle Kindercoaches
Kind Stap Sprong
www.kindstapsprong.nl

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

