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Schoolreis groep 3-7

Rapport mee, groepsindeling 2018-2019 mee

Definitief vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie van 22-10-2018 tot en met 28-10-2018
Kerstvakantie van 24-12-2018 tot en met 06-01-2019
Voorjaarsvakantie van 25-02-2019 tot en met 03-03-2019
Tweede Paasdag op 22-04-2019
Koningsdag op 27-04- 2019
Meivakantie van 29-04-2019 tot en met 05-05-2019
Hemelvaartweekend van 30-05-2019 tot en met 31-05-2019
Pinkstervakantie van 10-06-2019 tot en met 14-06-2019
Zomervakantie start 12 uur op 19-07-2019 tot en met 01-09-2019
Op de volgende datums zijn de leerlingen de gehele dag vrij. Het team volgt
dan teamscholing: 7 september 2018, 4 en 5 oktober 2018, 6 december
2018, 4 en 5 maart 2019, 11 juni 2019, 2 en 3 juli 2019.
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Op de twee volgende datums zijn de leerlingen vanaf 12 uur vrij. Het team
volgt dan een EDI-training in de middag: 9 januari en 15 april 2019.
Let op! Goede Vrijdag is een gewone lesdag.
In het komende schooljaar hebben we er voor gekozen om 1 week meivakantie in
te plannen en 1 week Pinkstervakantie. Hier hebben we voor gekozen, omdat de
periode vanaf de meivakantie tot de zomervakantie 11 weken is. In ons
vakantierooster voor komend schooljaar hebben we deze 11 weken onderbroken
door een week vrij in te plannen in juni. Helaas valt in deze week de
avondvierdaagse van Vathorst. Er is overleg geweest tussen de 7 scholen in
Vathorst met de hoofdorganisatoren van de avondvierdaagse over het
verplaatsen naar week 23, omdat er dan meer scholen een extra vakantieweek
plannen. We verwachten binnenkort een terugkoppeling van de hoofdorganisatie
te krijgen. Het door school verplaatsen van de vakantieweek in juni naar de week
voor de avondvierdaagse is geen goede optie, omdat de Citotoets afnamen in de
groepen 1-7 dan in de knel komen. Cito schrijft namelijk voor in welke periode
getoetst mag worden.

Ook nieuw in het komende schooljaar is dat Goede Vrijdag een gewone lesdag is.
Om de juniweek vrij te kunnen geven, gaan de kinderen op Goede Vrijdag naar
school.
Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Het aantal groepen voor komend schooljaar is bekend, we starten met 7
kleutergroepen en in de loop van het schooljaar komt hier een
instroomgroep bij. Naar verwachting zal deze instroomgroep op 1 januari
of 1 april worden opgestart, hier wordt u nog verder over geïnformeerd.
Er komen vier groepen 3 en van de leerjaren 4-8 zijn 3 homogene groepen
gevormd. Deze groepsindeling past binnen het budget dat wij hebben
ontvangen van het ministerie op basis van het leerlingaantal op 1-10
aanstaande.
De indelingspuzzel is gelegd samen met de teamleden. Aandacht voor
kinderen binnen een uitdagende onderwijssetting en een acceptabele
groepsgrootte zijn twee belangrijke punten die in de afwegingen zijn
meegenomen. Ten opzichte van voorgaande jaren is er een wijziging in het
aantal groepen 3. De reden is dat het aantal kinderen in drie groepen 3
rond de 30 zou komen te liggen of hier zelfs voorbij. Dat vonden we geen
wenselijke situatie. De overgang van 2 naar 3 is voor kinderen een grote en
we willen kinderen in groep 3 voldoende aandacht kunnen geven, zodat de
basis stevig wordt gelegd voor de vervolggroepen 4-8. We investeren dus
extra in de groepen 3 komend schooljaar. Op dit moment kunnen we niet
voorzien of dit na volgend schooljaar ook 4 groepen 4 kunnen worden.
Budgetten voor dat schooljaar worden pas in april 2019 bekend. De
leerkrachten van de groepen 1-2 verdelen de leerlingen over de vier
groepen 3. Op vrijdag 29 juni kunt u de groepsindeling van de groepen 1-8
tegemoet zien en op woensdag 4 juli maken de kinderen kennis met hun
nieuwe leerkracht.
Nieuwe privacy-wetgeving van kracht
De nieuwe privacy-wetgeving, de AVG, heeft verstrekkende gevolgen voor het
maken van beeldmateriaal (foto's en video's) van kinderen tijdens
schoolactiviteiten. Deze nieuwe wetgeving geeft aan dat wij voor iedere
afzonderlijke schoolactiviteit aan alle ouders actief toestemming moeten vragen
voor het mogen maken van beeldmateriaal. Indien er één ouder hiervoor geen
toestemming verleend mag er geen beeldmateriaal gemaakt worden. Deze
intensieve wijze van toestemming vragen is voor ons op dit moment helaas
onwerkbaar, leerkrachten kunnen dit niet naast hun reguliere taken bijhouden.
Wij zien ons genoodzaakt om een duidelijk standpunt in te nemen en verzoeken
alle ouders vriendelijk om tijdens schoolactiviteiten (schoolreis, excursies e.d.)
geen beeldmateriaal te maken. Wij zullen u informeren zodra we, in navolging van
het beleid van Stichting Meerkring, een handzame werkwijze hebben gevonden
om u te laten genieten van de beelden van uw kind(eren). In de bijlage treft u een
brief aan van Stichting Meerkring over de nieuwe privacy wetgeving.

Groene vingers in groep 7
Vanmiddag hebben de kinderen van juf Anne-Sophie de handen uit de mouwen
gestoken. Daphne (in de Kas) heeft er voor gezorgd dat de plantenbedden naast
de school gereed waren voor gebruik, zodat de leerlingen hier in de komende tijd
bloemen en groenten kunnen telen. Super leuk om de groeiprocessen van nabij te
kunnen meemaken!

Creatief talent op Atlantis
Wethouder Menno Tigelaar heeft zaterdag 9 juni tijdens het Zomerfeest in
winkelcentrum Vathorst twee bijzondere prullenbakken onthuld. Een van de
afvalbakken is ontworpen door de 10-jarige Amersfoorter, Taeke Smink, leerling
van onze school. De nieuwe prullenbakken zijn onderdeel van het project
Keischoon-033 Vathorst dat afgelopen maanden in Vathorst is uitgevoerd.
Kinderen van de naschoolse opvang Partou beschilderden een van de afvalbakken.
De andere is ontworpen door Taeke. Taeke schreef vorig jaar een brief aan
burgemeester Lucas Bolsius met daarin een plan om zwerfafval tegen te gaan. “Ik
ergerde me aan al het afval bij de kabelbaan waar ik wel eens heen ga”, vertelt
Taeke. Samen met mijn vader heb ik een tekening gemaakt van een afvalbak
waarmee je de ‘afvalgame’ kan spelen. Mensen kunnen afval in verschillende
gaten gooien waarmee ze punten kunnen verdienen. “Hoe hoger het gat dat
geraakt wordt, hoe meer punten”, vertelt de trotse Taeke. Wij zijn trots op de pro
actieve houding van Taeke!

Bedankje aan de organisatoren van de Atlantis Avondvierdaagse
Onze kinderen fleurden met knaloranje shirts opnieuw de avondvierdaagse op!
Dit wandelfestijn wordt jaarlijks door ouders voor kinderen en ouders
georganiseerd, de school stelt de shirts ter beschikking en teamleden lopen uit
enthousiasme mee. De ouder-organisatoren Daphne, Tatjana, Wing, Alex en
Marco verdienen een grote pluim voor de vlekkeloze inschrijvingsprocedure en
begeleiding tijdens het wandelfeest.

Avondvierdaagse Vathorst
De avondvierdaagse 2018 zit er al weer op. Wat was het leuk om alle genietende
Atlantis kinderen te zien. Wij hopen dat jullie het net zo leuk vonden als wij en wij
willen jullie bedanken voor het enthousiasme tijdens de tochten. Door het harde
zingen, het schoon achterlaten van de route en het enthousiasme zijn we op de
derde plek geëindigd in de goudenbezem competitie. Daar hebben jullie hard voor
gewerkt. Langs deze weg willen wij ook alle ouders en leerkrachten bedanken die
zich hebben ingezet om een of meerdere avonden de groep te begeleiden. Mede
door deze inzet is het een super avondvierdaagse geworden. Ook de ouders die
de pitstops hebben verzorgd, heel hartelijk dank voor jullie hulp.
Finish op laatste avond
De finish op de laatste avond verliep chaostisch. Wij hebben als commissie na de
finish aangegeven dat de finish volgend jaar anders kan, bijvoorbeeld op het grote
grasveld naast de school of via een andere oplossing, zodat de veiligheid
gewaarborgd is. De organisatie heeft laten weten dit in overweging te gaan
nemen.
Avondvierdaagse 2019
De avondvierdaagse 2019 staat gepland in de week van Pinksteren. Mogelijk zal
deze datum nog veranderen. Uiteraard is de definitieve datum terug te vinden in
de jaarplanning van het volgende schooljaar.
Met vriendelijke groet,
De avondvierdaagsecommissie en de marsleiders van de 5 en de 10 km
Daphne, Tatjana, Wing, Alex en Marco
Ingezonden berichten
In de bijlage vindt u een brief van de gemeente over de definitieve inrichting van
het Veluwemeer en de werkzaamheden die binnenkort in de buurt van de school
zullen plaatsvinden.
Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

