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Weekoverzicht
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Donderdag 7 juni
Vrijdag 8 juni
Maandag 11 juni
Dinsdag 12 juni
Woensdag 13 juni
Donderdag 14 juni
Vrijdag 15 juni

Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Studiedag: alle kinderen zijn vrij.
Avondvierdaagse

Schoolreis groepen 1 en 2

Een bijzonder moment voor Nynke en haar groepsgenootjes
In het grootste geheim werd er een prachtig uitje voor de leerlingen van
groep 3C voorbereid. In deze groep zit Nynke, zij heeft een zeldzame
huidziekte waardoor alledaagse dingen voor haar niet vanzelfsprekend zijn
en soms ook niet mogelijk. Tijd dus om Nynke in het zonnetje te zetten,
samen met haar groepsgenootjes en de juffen die zo goed rekening met
haar houden, waardoor Nynke bij ons naar school kan. Wilt u
meegenieten met de dappere Nynke? Dan kan dat door op deze link
https://youtu.be/9gJv3troSiA te klikken. We willen iedereen bedanken
voor de medewerking aan deze prachtige dag.
Vakantieplannen aan het smeden?
We zijn druk bezig met de invulling van het schooljaar 2018-2019, zodra
bekend is welke dagen we studiedagen plannen geven we dit aan u door.
Het verplichte vakantierooster dat wij reeds in ons bezit hebben, staat hier
onder.
Eerste schooldag 27 augustus 2018
Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Paasweekend 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 9 en 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 1 september 2019
We zijn nog aan het bekijken of er (mogelijk in juni) een extra vakantieweek
wordt ingepland. U hoort hierover zo spoedig mogelijk van ons.

Vroeg uit de veren
Laten we voorop stellen dat we het heel fijn vinden dat kinderen met zeer veel
plezier naar school toe komen! Het schoolplein is voor en na schooltijd ook
beschikbaar voor kinderen die hier willen spelen. In de afgelopen maanden
hebben we gezien dat verschillende leerlingen uit midden- en bovenbouw hier
reeds ver voor schooltijd graag gebruik van maken. Het is niet meer een
uitzondering dat leerlingen vanaf half 8 ’s ochtends hun kunsten vertonen op het
duikelrek en in de voetbalkooi. Nu het weer beter wordt zien we het aantal
kinderen groeien dat zeer vroeg komt en dat zorgt voor een toename aan
ongelukjes en conflicten. We vinden het belangrijk om aan te geven dat er geen
toezicht op het plein is en dat leerkrachten niet verantwoordelijk zijn tot de
binnenkomst van de leerlingen vanaf 8:20. Indien u zelf vroeg naar uw werk moet
lijkt het verstandig om contact op te nemen met de voorschoolse opvang van
Partou, zodat toezicht op uw kind(eren) goed is geregeld.
Fietsen plaatsen
Wilt u er op letten dat uw kind(eren) de fietsen in de daarvoor bestemde rekken
plaatsen? Fietsen die voor de hoofdingang staan worden verwijderd uit
veiligheidsoverwegingen. Alvast bedankt hiervoor.
Avondvierdaagse 2018
Dinsdag start de avondvierdaagse van Vathorst. In de bijlage kunt u lezen welke
afspraken er zijn gemaakt. Wij vinden het fijn wanneer u de afspraken voor
aanvang van de avondvierdaagse met uw kind(eren) zou willen doornemen.
Alvast hartelijk dank hiervoor.
Let op de starttijden:
10 kilometer: 17.45 uur aanwezig bij de Brink op dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag.
5 kilometer: 17.45 uur aanwezig bij de Brink op dinsdag, woensdag en donderdag.
Let op: op vrijdag start de 5 km een half uur later, dus uiterlijk 18.15 uur
aanwezig op de startlocatie.
Wij wensen alle kinderen en begeleiders een gezellige en fijne avondvierdaagse.
Alle begeleidende ouders willen wij vast via deze weg bedanken voor hun hulp
Schoolfoto’s
Denkt u er aan om de schoolfoto’s te bestellen? Alle kinderen hebben 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.
Bag2School
We hebben ons record niet verbeterd, maar er zijn wel weer heel veel kilo’s
ingezameld. In totaal hebben we 1.576 kg ingezameld. Dit betekent dat wij als
school een bedrag van 472,80 EUR ontvangen. Hiermee kunnen we weer mooie
dingen doen voor de leerlingen van OBS Atlantis. Iedereen hartelijk bedankt! De
volgende inzamelingsactie staat gepland voor vrijdag 2 november 2018. Dus gooi
niets weg en bewaar het tot de volgende inzameling.

Schoolreisje
Het is bijna juni, wat betekent dat de schoolreisjes weer voor de deur staan.
De groepen 1 en 2 gaan op 15 juni a.s.
naar Julianatoren. De bussen zullen
rond
9
uur
wegrijden
en
omstreeks 15.00 uur weer richting
school gaan. Daar zullen ze, zonder
files, rond 15.45 uur aankomen.

De groepen 3 t/m 7 gaan op 22 juni a.s.
naar Slagharen. Zij zullen ook rond 9 uur
vertrekken en om 15.00 uur weer
richting school rijden. Zonder files
worden zij rond 16.20 uur weer op
school verwacht.
Mocht uw kind op de dag van het schoolreisje naar de bso gaan, dan kunt u
overwegen om deze af te zeggen of vragen naar de mogelijkheid om uw kind na
terugkomst nog naar de bso te laten gaan.
Via de leerkracht ontvangt u meer informatie over het schoolreisje.
De schoolreiscommissie

Ingezonden berichten
Activiteiten in de Bron
Wist u al dat er verschillende activiteiten worden georganiseerd in De Bron door
mensen uit de wijk? Hierbij een aantal van deze activiteiten:
Talentenmiddag
Elke woensdagmiddag van 15.00-16.30 uur is er de talentenmiddag voor kinderen
van 6-14 jaar. Kosten: 50 cent.
Aanmelden: talentenmiddagvathorst@gmail.com
Wijklunch
Elke 1e maandag van de maand van 12.00-13.00 uur is er de wijklunch in De Baron
voor iedereen uit de wijk. Kosten: gratis.
Aanmelden: wijklunchvathorst@gmail.com
Steekje Los Café
Om de 2 weken is er op donderdagavond van 19.30-21.30 uur een handwerkcafé
voor moeders om elkaar te ontmoeten.
Kosten: 2 euro voor koffie en lekkers. Aanmelden: niet nodig.
Deze en andere activiteiten zijn allemaal te vinden op: www.VathetVeen.nl
Heb je zelf leuke ideeën?
Neem eens contact op met
Anja.vandillen@indebuurt033.nl

LAATSTE KANS! Schrijf je nog snel in voor de sportdag van Sportivun!
Zoals jullie weten, en anders bij deze nogmaals, hebben alle leerlingen van Atlantis
op 8 juni een studiedag. Sportkampenorganisator Sportivun speciaal organiseert
deze dag een superleuke sportdag. Dit is al over ongeveer een week, dus meld je
nog snel aan als je erbij wilt zijn!
Tijdens deze dag maak je op de velden van vv 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 deze
week zorgt Sportivun natuurlijk voor een spetterend waterprogramma! Ben jij
benieuwd naar de sportdag?
Kijk dan op hun website: www.sportkampenvansportivun.nl/studiedagen-atlantis

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

