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Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april

8.00 – 8.45 uur inschrijven Avondvierdaagse
Cito eindtoets groep 8
8.00 – 8.45 uur inschrijven Avondvierdaagse
Cito eindtoets groep 8
Vegen Kleuterplein vanaf 13.30 uur
Cito eindtoets groep 8
Koningspelen
Week van de LO-gesprekken 3-8
8.00 – 8.45 uur inschrijven Avondvierdaagse

Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Koningsdag. Alle kinderen zijn vrij.
Maandag 30 april t/m Meivakantie. Alle kinderen zijn vrij.
vrijdag 11 mei
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. De kinderen van de groepen 3-8
hebben het boek “Ronja de Roversdochter” voor de
voorjaarsvakantie ontvangen. Deze week krijgen de kleuters het prentenboek
“Raad eens hoeveel ik van je hou”. We wensen iedereen veel (voor-)leesplezier.
LO-gesprekken groepen 3-8 (leerling- oudergesprekken)
Reserveert u in uw agenda een plaatsje voor het portfoliogesprek met uw kind op
24 of 25 april tussen 14:30 en 16:00? In dit gesprek is uw kind aan het woord over
zijn of haar ontwikkeling en kunt u vragen stellen over het portfolio. De leerkracht
is in het groepslokaal aanwezig, maar neemt geen deel.
Helpt u (weer) mee?
In januari hebben al veel ouders de handen uit de mouwen gestoken om ons te
helpen op het kleuterplein. Op het kleuterplein ligt erg veel zand, verspreid door
de wind en het spelen in de zandbak. Het wordt daardoor glad op het plein en bij
nat weer ligt er modder. We proberen het plein met de kinderen zo schoon
mogelijk te houden, helpt u mee?
Met gewoonte 6, creëer synergie, kunnen we samen veel werk verzetten en
daarom onze oproep. Welke ouders willen ons helpen met vegen op woensdag 18
april aanstaande vanaf 13.30 uur? U kunt zich inschrijven op de lijsten bij de

kleutergroepen. Wilt u zelf een bezem meenemen? Wij hebben extra’s bezems,
mocht u zelf geen bezem hebben. Als u niet vanaf 13.30 uur tijd heeft, maar
bijvoorbeeld wel om 13.45 uur dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om te
helpen. Wij zorgen ervoor dat er geen klassen buitenspelen. Om 13.30 uur maken
wij de brug open, zodat u via de brug het kleuterplein op kunt.
Excursie Stoomgemaal
Op 4, 5 en 6 april zijn de groepen 5 weer naar het stoomgemaal in Nijkerk geweest.
Hier hebben we alles geleerd over de dijken die ons land beschermen. We hebben
de dijk zelf onderzocht en bekeken of deze nog wel veilig is. Ook hebben we gezien
hoe het stoomgemaal werkt en welke dieren er leven in de polder bij het
stoomgemaal. Het was een leerzame en leuke excursie.
Meester Gerben

Nog 1 week! Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen!
Bij deze nieuwsbrief de flyer van de groepen 1-2 en de groepen 3-8 die de
kinderen begin volgende week mee naar huis krijgen. In deze flyer
belangrijke informatie over de Koningsspelen.
Kent u de Fitlala al? https://kvk.bnnvara.nl/video/fitlala-koningsspelen
Nog een paar aandachtpunten:
Groep 1+2
 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!
 De informatieavond voor de ouders die meehelpen met de
Koningsspelen is maandag 16 april om 20.00 uur.
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!
 Door bouw- en wegwerkzaamheden is het terrein dit jaar alleen
te bereiken per fiets!

 Zoals elk jaar is er weer beveiliging ingehuurd voor de veiligheid

van de kinderen. Wilt u de aanwijzingen van de beveiligers
opvolgen?
 De informatieavond voor de ouders die meehelpen met de
Koningsspelen is woensdag 19 april om 20.00 uur.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via mail
sportdag.atlantis@meerkring.nl.
Met sportieve groet, namens de Sportdagcommissie,
Nadèche de Prie, Jelte Bakker en Marleen Vitters
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 23-04-2018 van 08.00 tot 08.45 uur (In Kuil bij kleutergroepen)
woensdag 16-05-2018 van 08.00 tot 08.45 uur
De kosten bedragen per deelnemer 5,50 euro. Het inschrijfformulier vindt u als
bijlage bij de nieuwsbrief.
Wij hopen op veel deelnemers.
Met vriendelijke groet van de avondvierdaagse commissie
Daphne, Wing en Tatjana

Ingezonden berichten
Sport tijdens jouw studiedagen mee met Sportivun
Aankomend weekend lijkt het weer lekker weer te worden, een goed moment
voor alle kinderen om weer buiten te spelen en misschien ook wel te sporten. Een
ander goed moment voor alle kinderen om buiten te spelen te sporten is
misschien wel 8 juni. Zoals u misschien al weet heeft Atlantis dan een studiedag
en de kinderen zijn die dag dus vrij.
Sportkampenorganisator Sportivun organiseert op 8 juni, speciaal voor alle
leerlingen van Atlantis, een sportdag op de voetbalvelden van vv Hooglanderveen!
De hele dag maken de kinderen kennis met allerlei sporten en spellen en als het
lekker weer is, zorgen ze natuurlijk ook voor een afkoelende activiteit. Ben jij
benieuwd
naar
de
sportdag?
Kijk
dan
op
hun
website:
https://sportkampenvansportivun.nl/studiedagen-atlantis/ Let op; hier staat
vermeld dat het in de sporthal is maar het is dus bij voetbalvereniging
Hooglanderveen. Op naar een sportieve invulling van de studiedag!
Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

