Info Bron
Weekoverzicht
Vrijdag 27 april
Koningsdag. Alle kinderen zijn vrij.
Maandag 30 april t/m Meivakantie. Alle kinderen zijn vrij.
vrijdag 11 mei
Amersfoort-Vathorst
Maandag 14 mei
26 april 2018
Dinsdag 15 mei
Alle kinderen krijgen een Bag2School zak mee.
Uitgave 15, jaargang 10
Woensdag 16 mei
8.00 – 8.45 uur inschrijven Avondvierdaagse
Colofon:
Donderdag 17 mei
Redactie:
Vrijdag 18 mei
MT, Catherine van Dord en
Astrid Vianen
Maandag 21 mei
Tweede Pinksterdag. Alle kinderen zijn vrij.
Dinsdag 22 mei
Redactieadres:
Woensdag 23 mei
Inleveren zakken Bag2School.
Infobron.atlantis@meerkring.nl
Donderdag 24 mei
Inleveren zakken Bag2School.
InfoBron is een informatieVrijdag 25 mei
Bag2School kledinginzameling. Inleveren van de
bulletin voor ouders en
zakken kan tot 8.30 uur.
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.
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

Koningspelen 2018
Een megamanifestatie: De Koningspelen voor de groepen 1-2 in de gymzaal van
de school en voor de groepen 3-8 op de voetbalvelden van Hooglanderveen! Op
20 april traden ongeveer 1200 kinderen aan van Atlantis, Kon-Tiki en St. Joseph
onder begeleiding van ouders, studenten en leerkrachten om hun sportieve
prestaties te meten onder een heerlijke, warme lentezon. Wat een mooi extra
cadeautje!
De Koningspelen zijn in de afgelopen jaren in omvang enorm gegroeid en dankzij
de sponsoring van JUMBO, PICNIC, Veenendaal catering, van de Kletersteeg, MBO
Amersfoort, diverse sportverenigingen, XL adventure, Beest bloemen en planten,
VIA AV, vanPgeluid, Studio Pauline, Rode Kruis en Bzzonder kindercentrum kan het
evenement voorzien worden van een tussendoortje, optreden, extra begeleiding,
een bedankje voor de sportcommissies en wat al niet meer…
Bij het succesvol afsluiten van de Koningspelen 2018 willen we nog even stilstaan
bij de betrokkenheid van hoofdcoördinator van de Koningsspelen, Marleen Vitters
(moeder van Lara in groep 7). In de afgelopen jaren stond Marleen aan het roer
en heeft met haar team van hulpouders en leerkrachten van de Koningspelen een
geweldig event gemaakt. Daar zijn wij haar namens kinderen en leerkrachten zeer
dankbaar voor. Marleen heeft tijdens de opening zeer terecht een
kampioensbeker hiervoor ontvangen! Marleen, nogmaals dank voor alle (ook
kleine ) uren waardoor de Koningspelen in de afgelopen jaren steeds op rolletjes
heeft gelopen.
Portfoliogesprekken
In de afgelopen week zijn de kinderen aan het woord geweest met ouders over
hun portfolio. In de groepslokalen waren mooie gesprekken, het was voor de
leerkrachten een feestje om dit op een kleine afstand mee te kunnen maken.
Atlantis kiest voor twee perioden van portfolio gesprekken, omdat we het vanuit
persoonlijk leiderschap belangrijk vinden dat kinderen zelf initiatief leren nemen

en nadenken over wat zij nodig hebben om een volgende stap te kunnen maken
en dit bespreken met hun ouders.
Op verzoek van ouders hebben we de gesprekkencyclus namelijk iets aangepast
dit schooljaar. Tijdens de rapportgesprekken in februari en juni nemen de
kinderen van de groepen 1-4 geen deel meer aan het gesprek, in de overige
groepen wel. Tijdens de portfoliogesprekken kunnen de kinderen oefenen met
leiderschap en vanaf groep 5 kunnen zij dit tijdens de rapportgesprekken in de
praktijk brengen. Mocht u nog een vraag hebben na het portfoliogesprek, loopt u
dan na schooltijd even binnen bij de leerkracht? We vinden het belangrijk dat u
ons weet te vinden en nemen daar graag even tijd voor.
Privacy wetgeving
U heeft er vast al veel over gehoord in de media, de nieuwe privacy wetgeving
gaat eind mei van kracht. Op school zijn wij druk bezig om te voldoen aan de
nieuwe wetgeving. We begrijpen de nieuwe regelgeving goed en zien er de waarde
van in, maar het maakt het werk er niet altijd gemakkelijker op. Zo mogen
leerkrachten in het digitale leerlingenvolgsysteem dat wij hanteren bijvoorbeeld
niet meer kijken hoe een leerling in een voorgaand schooljaar heeft gepresteerd
en wat toen goed en minder werkte om de begeleiding goed op aan te kunnen
passen. Foto’s van activiteiten op school waarop kinderen zichtbaar zijn mogen
niet meer worden gedeeld zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming van ouders.
En er zijn nog vele andere consequenties, wij zullen in de komende nieuwsbrieven
aandacht besteden aan ons (ver-) nieuwde beleid.
Veiligheid voor onze kinderen willen we toch allemaal!?
Bewoners in de omgeving van school hebben aangegeven met regelmaat last te
hebben van ouders die de auto dubbel of in de berm parkeren als zij hun kinderen
naar school brengen en hierna (te) snel de wijk uitrijden om naar het werk te gaan.
Wilt u hier alstublieft op letten indien u zich hier in herkent, in het belang van de
veiligheid van alle kinderen? Alvast bedankt.

Big Rocks Challenge
De Big Rocks Challenge is op vrijdag 13 april in groep 1-2 afgesloten met een
discofeestje voor alle kleuters. De kinderen mochten dansen in alle lokalen van de
kleuterafdeling. Wat een superfeest!
Het doel voor ogen tijdens deze Big Rock Challenge was dat we kunnen werken
met het juiste stemvolume en dat we pro-actief zijn bij het opruimen.
In de gang bij de kleuteringang heeft u de spannende nek-aan-nek race kunnen
volgen. De Zeesterrengroep heeft deze keer de “Gouden Big Rock” gewonnen. Zij
namen deze wisseltrofee over van de Orka’s.

Tijdens de uitreiking was de synergie merkbaar en voelbaar. Wat kunnen onze
kleuters goed luisteren en kijken naar elkaar! De juffen van de kleuters zijn met
recht trots op deze kanjers van kinderen.

Schoolfotograaf
Het is al weer 2 weken geleden dat bijna alle kinderen zijn gefotografeerd
door het team van Sgoolfotografie.nl.
Het is altijd een hele organisatie, die dit jaar door Alice Pieters en Anneloes
den Hartog samen met een aantal hulpouders in goede banen is geleid. Wij
willen hen heel hartelijk danken voor alle hulp.
Na de meivakantie ontvangen de kinderen via de leerkracht de inlogkaart
en meer informatie over hoe u de foto’s kunt bestellen.
Als u binnen 2 weken, na het ontvangen van de kaart, bestelt ontvangt u de
groepsfoto gratis bij uw bestelling en zal uw bestelling gratis in een bulk
worden afgeleverd op school. Alice en Anneloes zorgen er dan voor dat de
foto’s via de kinderen bij u terecht komen. U bespaart hiermee de €6,95
verzendkosten.
Bestelt u na die 2 weken dan moet u betalen voor de groepsfoto en zullen
er ook verzendkosten in rekening gebracht worden.
Verslag van de 3D Printer groep
We moesten wachten
op een onderdeel, dat
bij elke groep mistte
door een fout. Toen we
het onderdeel hadden
konden we verder. En
kwamen we weer op
schema. We zijn nu
bezig met taak twee en
dat gaat prima. We
gingen verder met een
onderdeel dat van een
andere groep was, maar
ons onderdeel moest er
in dus vandaar maar dat
duurde bijna de hele les en er was geen tijd meer en gingen we terug naar
de klas.
Bag2School actie!

Ook dit voorjaar doet OBS Atlantis weer mee met de Bag2School actie. Deze
groene organisatie zamelt kleding in bij scholen en verenigingen. De actie vindt dit
voorjaar plaats op vrijdag 25 mei. Met de zomer in aantocht betekent dit voor u
een mooie kans om thuis de kledingkasten weer eens uit te pluizen. Per
verzamelde kilo wordt een bedrag uitgekeerd van 0,30. We sparen weer om mooie
materialen voor de kinderen aan te schaffen. U helpt toch ook mee om ons
eerdere record van vorig voorjaar van meer dan 1.700 kg te overtreffen?
Alle kinderen krijgen direct na de meivakantie een Bag2School zak mee naar huis.
U kunt deze vullen met dames-, heren- en kinderkleding, maar ook met schoenen
(bij elkaar gebonden!), riemen, hoeden, handtassen, beddengoed, gordijnen en
pluche speeltjes. Doe de zakken niet te vol vanwege de kans op scheuren, dan
liever een extra plastic tas of vuilniszak gebruiken. En natuurlijk geldt: hoe meer,
hoe beter! Aangezien we te weinig zakken hebben ontvangen, ontvangen de
kinderen van groep 8A en 8B geen Bag2School zak. Zij kunnen natuurlijk wel
kleding inleveren in “gewone” vuilniszakken.
Lever de goed gevulde Bag2School zakken vervolgens in op woensdag 23 mei,
donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei (tot 8:30!) op school bij de balie bij de
kleuterbouw.
Voor
vragen
kunt
u
mailen
naar
de
ouderraad
op
ouderraad.atlantis@meerkring.nl. Voor meer informatie over Bag2School zie
http://bag2school.com/dut/wie_we_zijn/. Namens Bag2School, OBS Atlantis en
alle kinderen enorm bedankt!
Avondvierdaagse Vathorst (laatste inschrijfochtend)
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 is er nog een laatste
inschrijfochtend. Deze is in de Hertzbergerzaal (oeverkant) op: woensdag 16 mei
van 08.00 tot 08.45 uur. De kosten bedragen per deelnemer 5,50 euro. Het
inschrijfformulier heeft u ontvangen bij de vorige nieuwsbrief.
Wij hopen op veel deelnemers.
Met vriendelijke groet van de avondvierdaagsecommissie
Daphne, Wing en Tatjana
Ingezonden berichten
Studiedag? Kom naar een sportdag van Sportivun!
Morgen vieren we de verjaardag van de koning en zijn er dus geen lessen. Door
het schooljaar heen zijn er dagen waarop jullie vrij hebben van school, zonder dat
het een feestdag of andere nationale vrije dag is. Dit noemen we studiedagen! En
wat is er nu leuker dan lekker te sporten tijdens zo’n vrije dag? Op 8 juni kan dat,
want dan organiseert sportkampenorganisator Sportivun een sportdag, speciaal
voor leerlingen van Atlantis!
Tijdens deze studiedag maak je op de velden van voetbalvereniging
Hooglanderveen kennis met allerlei sporten en spellen. Bubbelvoetbal
bijvoorbeeld, waarbij je voetbalt terwijl je rondrent in een grote opblaasbare bal.
En als het net zulk mooi weer is als afgelopen week zorgt Sportivun natuurlijk voor
een spetterend buitenprogramma! Ben jij benieuwd naar de sportdag? Kijk dan op
hun website: www.sportkampenvansportivun.nl/studiedagen-atlantis

Onderdak gezocht voor 42 kinderen in Utrecht
Europa Kinderhulp is dringend op zoek naar gastouders/gezinnen in Utrecht voor
kinderen in de leeftijd van vijf tot en met twaalf jaar. Op dit moment wordt nog
voor 42 kinderen een plekje gezocht. Het gaat om kinderen die opgroeien in
kwetsbare omstandigheden. Daarbij moet worden gedacht aan armoede, sociaal
isolement, verslaving of detentie van een van de ouders of verzorgers. Tijdens een
korte vakantie in Utrecht ervaren de kinderen hoe het er in een regulier gezin aan
toe gaat. Zo kunnen zij alle sores van thuis even achter zich laten. Daar halen ze
energie uit en dat maakt ze sterker.
Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en periodes:
Uit Berlijn komen kinderen tussen 16 juli tot en met 2 augustus. Uit Hannover
komt een groep van 23 juli tot en met 2 augustus. Uit Frankrijk van 17 juli tot en
met 2 augustus. En de Nederlandse kinderen worden bij vakantiegezinnen
ondergebracht tussen 23 juli en 6 augustus.
Europa Kinderhulp doet dit werk sinds 1961, ongesubsidieerd en alleen met
vrijwilligers. Vorig jaar heeft de organisatie veel kinderen kunnen helpen. Europa
Kinderhulp werkt nauw samen met gemeentelijke sociale diensten, het Rode
Kruis, Stichting Humanitas, voedselbanken en het Leger des Heils.
Wie
een
informatiepakket
wil
ontvangen
kan
mailen
naar:
info@europakinderhulp.nl. Meer informatie is te vinden op onze website:
www.europakinderhulp.nl.

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

