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Week van de (L)OL-gesprekken
Wisselochtend

Musical groep 8B
Musical groep 8A
Film groep 7-8
Afscheid leerlingen groep 8

Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli
Laatste schooldag. Start zomervakantie om 12 uur
Maandag 16 juli t/m Zomervakantie
vrijdag 24 augustus
Vrijdag 24 augustus
15.00 uur Nieuwjaarsreceptie
Groepsindeling schooljaar 2018-2019
We streven ernaar om morgen in de loop van de dag aan de kinderen en aan u via
de mail te laten weten in welke groep de kinderen volgend schooljaar komen.
Kinderen die na 1 januari 2019 4 jaar worden, worden in het najaar ingedeeld.
Ouders worden hierover via de mail geïnformeerd. Verdere informatie staat in de
begeleidende mail van de groepsindeling.
LOL-gesprekken
Afgelopen week heeft u de uitnodiging voor het rapportgesprek gekregen. In het
rapportgesprek bespreken we het afgelopen half jaar en kijken samen naar de
behaalde resultaten en ontwikkelingen. In de groepen 2-7 verwachten wij ook de
kinderen. Het kan zijn dat u niet ingedeeld bent op de dag van uw voorkeur. De
reden hiervan kan zijn dat u slechts een voorkeur heeft aangegeven, Parnassys is
dan niet in staat een rooster te maken. Om dit rooster wel te kunnen genereren
heeft de ICT-co een alternatieve voorkeur aangegeven. Dit hebben we in de eerste
ronde gecommuniceerd, maar we kunnen ons voorstellen dat dit voor u niet
geheel duidelijk meer was na een half jaar. Excuus voor de onduidelijkheid.
Afscheid groepen 8
De spanning stijgt, drie groepen 8 nemen in de laatste week voor de
zomervakantie afscheid van de basisschool en vliegen uit naar het VO. Ouders en
familieleden worden nog getrakteerd op een prachtige musical of zelfs een
filmavond in het Lieve Vrouwe theater. Wij wensen de leerlingen en juffen alvast
veel succes!
Wisselochtend woensdag 4 juli
Woensdagochtend 4 juli organiseren wij van 8.30 tot 10.00 uur een wisselochtend.
De kinderen van groep 8 gaan deze ochtend op hun nieuwe school kijken en de
overige kinderen nemen alvast een kijkje in hun nieuwe klas. Zo krijgen zij alvast

een indruk van de (nieuwe) klasgenoten, de leerkracht en het nieuwe lokaal. De
kinderen starten deze ochtend in hun nieuwe klas. Om 10 uur worden zij
teruggebracht naar hun oude groep. Voor deze ochtend zijn ook de kinderen
uitgenodigd die van andere scholen komen. Zij verzamelen om 8:30 in de
Hertzbergerzaal en worden dan naar de groepen gebracht.
Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 24 augustus organiseren wij een nieuwjaarsreceptie in de nieuwe klas
van uw kind. U bent tussen 15.00 en 16.00 uur van harte welkom om samen met
uw kind alvast even met de leerkracht praten, hun plek in de klas te bekijken en
groepsgenootjes spreken. Mocht het niet lukken om aanwezig te zijn, dan is dat
vanzelfsprekend geen probleem. De bedoeling van de receptie is om stress bij
kinderen weg te nemen in het laatste vakantieweekend. Zij weten dan immers al
waar hun stoel en tafel staat en in welk groepje ze zitten. Tevens is het voor ouders
een mooie mogelijkheid om kennis te maken met de leerkracht. Afgelopen jaar
hebben we ervaren dat de eerste schooldag voor kinderen heel rustig hierdoor is
verlopen.
Gevonden voorwerpen
De kast met gevonden voorwerpen bij de receptie van de Baron is weer overvol.
Als u iets mist, kijkt u er dan vooral voor de zomervakantie even tussen. In de
vakantie wordt alles wat niet opgehaald is naar de kledingbank gebracht. Er is ook
een hele bak vol met sleutels. Als u een sleutel mist (hopelijk met herkenbare
sleutelhanger er aan), loopt u dan ook even langs de receptie? Er is iedere ochtend
iemand aanwezig.
Rugbyclinic
Op 21 juni hebben wij een rugbyclinic gehad van rugbyclub Eemland. Bijna alle
groepen van Atlantis hebben dit ook gedaan. Een deel van de groepen mocht zelfs
naar buiten.
Als uw kind dit leuk vindt kunt u uw kind opgeven voor de rugbytrainingen via:
mail: vathorst@rceemland.nl site: www.rceemland.nl
De trainingen zijn op woensdagmiddag bij HC Eemvallei, Olympus 18, 3825 AJ
Amersfoort van 15:00 tot 16:00 - 10 tot 14 jaar en van 16:00 tot 17:00 – 6 tot 10
jaar
Wat hebben we gedaan tijdens de clinic? Als warming-up gingen we een rondje
rennen in de gymzaal en moesten we opdrachten doen. Als tweede deden we een
estafette. Als derde gingen we leren hoe je moest beuken op het kussen. Als vierde
gingen we beuken en ook de bal overgooien. En als laatste mochten we allemaal
tussen twee kussen door beuken.
Wat vond ik er van? Ik vond het wel leuk omdat ik het nog nooit gedaan had.
Het leukste vond ik het beuken tegen het kussen aan en daarna de bal overgooien.
Femke Klapwijk, 7b

Ingezonden berichten
Flint kinderboekje
Flint Theater brengt elk seizoen een kinderboekje uit met daarin alle
familievoorstellingen die dat jaar gedraaid worden. Mocht u hier in geïnteresseerd
zijn, dan vindt u het boekje hier:
https://view.publitas.com/flint-theater-evenementen-congressen/kinderboekjeseizoen-18-19/

Sport, muziekles, zwemles en schoolreisje voor ieder kind

Ieder kind moet mee kunnen doen met sport, muziekles, zwemmen en
schoolreisje. Ook Amersfoortse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat
kan via het kindpakket.
De gemeente, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld kunnen
activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar betalen als hun ouders hier
onvoldoende geld voor hebben.
Sport, hobby en zwemles
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt bijvoorbeeld de sportclub, de muziekles,
de dansschool of scouting. Ook kan het fonds zorgen voor kleding, materiaal of
een muziekinstrument. Naast de sport of hobby kan het fonds ook nog zwemles
betalen. Deze hulp is er voor gezinnen met een inkomen van: maximaal € 1.131,01
netto per maand voor alleenstaande ouders, of maximaal € 1.627,74 netto per
maand voor gehuwden/samenwonenden.
Schoolspullen en schoolreisje
Stichting Leergeld Amersfoort betaalt schoolgeld, schoolreisjes of schoolspullen
voor kinderen. Ook kunnen zij fietsen en laptops uitlenen. Deze hulp is er voor
gezinnen met een inkomen van: maximaal € 1.413,77 netto per maand voor
alleenstaande ouders, of maximaal € 2.034,67 netto per maand voor
gehuwden/samenwonenden.
Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen gezinnen ook huiswerkbegeleiding
aanvragen voor hun kind(eren). We vertellen u hierover meer aan het begin van
het schooljaar 2018-2019.
Meer weten?
Kijk op www.amersfoort.nl/kindpakket of bel de gemeente via telefoonnummer
14033. Wist u dat de gemeente meer kan doen voor mensen met een laag
inkomen? Kijk op www.amersfoort.nl/regelingenlaaginkomen.

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

