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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.
E-mailadres ziekmelden:
ziekmelding.atlantis@meerkring.nl

Weekoverzicht
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei
Vrijdag 25 mei
Maandag 28 mei
Dinsdag 29 mei
Woensdag 30 mei
Donderdag 31 mei
Vrijdag 1 juni

Tweede Pinksterdag. Alle kinderen zijn vrij.
Inleveren zakken Bag2School.
Inleveren zakken Bag2School.
Bag2School kledinginzameling. Inleveren kan tot
8.30 uur.

Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8

Prachtige resultaten van de Eind-Cito
De zon breekt met grote regelmaat weer door en de zomervakantie dient
zich over een kleine negen weken aan. Hoog tijd om binnen de
medezeggenschapsraad, het team, interne begeleiding en directie weer de
speerpunten vast te stellen voor het volgende schooljaar. Er is de laatste
jaren heel hard gewerkt aan de vakken rekenen, begrijpend luisteren,
begrijpend lezen en spelling en de resultaten zijn er naar! Afgelopen
maandag hebben we een klein feestje gevierd met de teamleden, omdat
de eindtoets van Cito erg goed is gemaakt. Een mooie beloning voor het
harde werken aan ontwikkelpunten, doelen stellen en resultaten meten en
bespreken in alle groepen. Een compliment aan u, uw kinderen, de
meesters/juffen, Hilda en Hanneke (ib-ers), Guus (ICT), Natasja en Wendy
(directie) maar natuurlijk ook de ondersteunende hulp van Astrid
(administratie), Aart (conciërge) en zelfs (opa) Leo is dan ook op de plaats.
Reuze bedankt allemaal, hierbij een klein bosje bloemen voor jullie!
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We zullen in een volgende nieuwsbrief verder ingaan op het resultaat en
vertellen over de vervolgplannen voor komend schooljaar.
Hartelijke groet, Catherine van Dord.

Inschrijven avondvierdaagse laatste kans!
Wij hebben diverse geluiden vernomen van ouders en kinderen die zich vergeten
zijn in te schijven voor de avondvierdaagse.
Om iedereen de kans te geven toch mee te lopen met obs Atlantis kunnen
aanmeldingen nog tot uiterlijk zondag as in een gesloten enveloppe met gepast
inschrijfgeld van € 5,50 voorzien van naam, groep, geboortedatum, hoeveelste x
meelopen en handtekening voor toestemming gebruik gegevens voor de
aanmelding bij de centrale avondvierdaagse commissie ingeleverd worden in de
brievenbus van Daphne op de Kolhornkade 4 of bij Wing op de
Haarlemmermeerpolder 1.
Informatie avond avondvierdaagse
Op 22 mei is er om 19.30 een informatie avond voor alle ouders die de kinderen
begeleiden of de pitstop verzorgen tijdens de avondvierdaagse.
Tijdens deze avond worden onder andere de “regels besproken”, de routes, de
hesjes en de vlaggen uitgedeeld en er is gelegenheid tot vragen stellen.
De informatie avond zal worden gehouden in de teamkamer en duurt naar
verwachting ongeveer een uurtje
De avondvierdaagse commissie
Naomi is geboren
Sinds enkele weken is Amersfoort een lief, klein meisje rijker. Haar naam is Naomi
en ze is de dochter van meester Daniel (gym) en Robin. Wij wensen Daniel, Naomi
en Robin veel liefde en geluk toe.

Bag2School
Dinsdag hebben alle kinderen een zak ontvangen voor de kledinginzamelingsactie
Bag2School. Het is mogelijk om deze zakken woensdag 23, donderdag 24 en
vrijdag 25 mei (tot half 9) in te leveren bij de balie bij de kleuters. Hartelijk dank
voor uw bijdrage!
Schoolfotograaf
De schoolfoto’s staan voor u klaar. Dinsdag 15 mei hebben alle kinderen een kaart
met daarop een inlogcode ontvangen waarmee u de schoolfoto’s kunt bestellen
via www.sgoolfotografie.nl. Als u deze voor 1 juni bestelt, ontvangt u de
groepsfoto gratis. Ook kunt u er dan voor kiezen om de foto’s op school af te laten
leveren. Zo bespaart u verzendkosten. Voor vragen kunt u contact opnemen met
vragen@sgoolfotografie.nl.
Ingezonden berichten
Sportkampen van Sportivun organiseert een sportdag voor jou!
De meivakantie zit er net op, maar dat betekent niet dat het over is met de vrije
dagen. Op 8 juni heeft iedereen van Atlantis namelijk een studiedag.
Sportkampenorganisator Sportkampen van Sportivun organiseert op die dag,

speciaal voor alle leerlingen van Atlantis, een sportdag op de velden van vv
Hooglanderveen.
Deze sportdag organiseert Sportkampen van Sportivun in samenwerking met De
Spelles; dit is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in extra gevarieerde
gymmethodes. Bij het gebruikelijke gymaanbod heeft namelijk niet altijd iedereen
het naar zijn zin. Door allerlei leuke, op de actualiteit aangepaste sporten en
spellen te doen, heeft iedereen een onvergetelijk leuke tijd! Wat dacht je van een
spel met fidget spinners of een apenkooiparcours onder het mom van The floor is
lava. Tijdens de sportdag op 8 juni kun je kennismaken met verschillende sporten
en spellen en bij lekker weer zorgt Sportkampen van Sportivun natuurlijk voor de
nodige verkoeling. Ben jij benieuwd naar de sportdag? Kijk dan op hun website:
https://sportkampenvansportivun.nl/studiedagen-atlantis/
of
facebook:
www.facebook.com/sportkampenvansportivun
Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

