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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
E-mailadres OR:
ouderrraad.atlantis@meerkring.nl
E-mailadres MR:
medezeggenschapsraad.atlantis@
meerkring.nl

Weekoverzicht
Vrijdag 13 juli
Maandag 16 juli t/m
vrijdag 24 augustus
Vrijdag 24 augustus
Maandag 27 augustus

Laatste schooldag. Start zomervakantie om 12 uur.
Zomervakantie
Nieuwjaarsreceptie in de klas 15.00 – 16.00 uur
Eerste schooldag

Bedankt!
Schooljaar 2017-2018 is bijna ten einde. Heeft u de koffers reeds gepakt of
blijft u lekker thuis genieten van het mooie Nederland?
We kijken terug op een succesvol jaar, de resultaten van het onderwijs zijn
goed op orde en de piketpaaltjes voor komend schooljaar zijn geslagen.
Atlantis is een school van betrokken kinderen, ouders en leerkrachten die
graag samenwerken. We willen alle ouders bedanken die hulp hebben
geboden met BOUW!, luizen pluizen, Acadin, Koningsspelen, schoolreisjes,
kerstbuffet, groepsuitjes en nog veel meer.
Enkele weken geleden hebben we deelgenomen aan een onderwijsevent
Proeven van Geluk. Drie belangrijke punten blijken van invloed op een
geluksgevoel. De eerste twee punten zijn:
“dankbaar zijn” en
“dankbaarheid delen.” Dit zijn wij, ook vanwege alle hulp en dit delen we
graag, want we begrijpen dat onze vraag om hulp zich niet altijd
gemakkelijk laat verenigen met uw gezins- en werkagenda. Fijn dat we
weer op u hebben kunnen rekenen!
Het laatste punt van gelukbeleving is “een gelukmoment delen” en dat doe
ik graag. We hebben namelijk drie spetterende avonden achter de rug met
musicals en een eindfilm van groep 7/8 in het Lieve Vrouwe theater.
Afscheid met een lach en soms ook een traan, vol vertrouwen in zichzelf
en dat van ons laten we de leerlingen van groep 8 overstappen naar het
VO. Via onderstaande link kunnen wij het laatste geluksmoment met u
delen. Speciale dank gaat uit naar Jurgen Oskamp, Johan Kamman en
Dennis Scholtens voor de productie van 40 minuten durende film met
prachtige beelden van groep 7/8 en Vathorst en voor de ouders van Isis,
Christel en Jan Willem, voor het doneren van de Oscars.
https://youtu.be/GyBOdMB1Qyk
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Wij wensen iedereen hele fijne weken toe en rekenen op een behouden
thuiskomst!
Hartelijke groet, namens het TOP-team van Atlantis,
Catherine van Dord.

Bericht van de leerlingen van het lighthouseteam aan alle leerlingen
Vandaag hebben jullie van ons doosjes stoepkrijt gekregen. Het idee is om op een
creatieve wijze de 7 gewoonten scherp te houden tijdens de zomervakantie. Maak
tijdens de vakantie een mooie krijttekening waarvan jij een onderdeel bent en
maak daar een selfie van. Zorg ervoor dat de foto te maken heeft met één of meer
van de 7 gewoonten. Lever jouw foto tijdens de eerste schoolweek in bij je nieuwe
meester of juf. Jouw foto komt dan in de gang te hangen bij alle andere
vakantiefoto's! Wij zijn erg benieuwd naar jullie foto's! Veel succes!
Bekijk de foto's hieronder voor leuke ideeën.

Nieuwjaarsreceptie in de groep
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. De startgesprekken met ouders zijn gepland in de derde schoolweek op
10, 11 en 12 september. In de bijlage treft u de jaarkalender 2018-2019 aan voor
overige datums.
Een dag uit het leven van een bevlogen leerkracht
Meerkring is bezig met het schrijven van een nieuw strategisch beleidsplan. Hier
horen natuurlijk verhalen “uit de klei” bij ter illustratie van de gemaakte keuzes.
Een van de leerkracht van Atlantis is hiervoor geïnterviewd, dit interview kunt u
terug lezen in de bijlage. Geniet u ook mee met het enthousiasme en grote
betrokkenheid van deze leerkracht?

Ingezonden berichten:
Vier zomervakantie in je eigen wijk!
Dit jaar is er een zomer pret programma samengesteld voor iedereen in Vathorst
en Hooglanderveen. Zo is er een sportkamp, de torteltuin van Pluk, slapen bij de
natuurboerderij, elke vrijdag knutsel- en techniekinstuif, een buurtpicknick,
sportclinics en nog veel meer.

Kijk op www.VathetVeen.nl in de activiteiten kalender voor alle activiteiten en
meld je aan!
Vakantiebieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt
een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om
te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor het hele gezin. De
app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautjes van de bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van
1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten
van meer dan 60 e-books.
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken
ze kan op een iPad mimi door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en
spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijne zomervakantie.

