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Nieuwsbrief 12 februari 2016
Belangrijke data:
Opening
tentoonstelling

16 februari 2016

Voorjaarsvakantie
Voorleesweek

22 februari – 4 maart
21 maart – 24 maart

Goede vrijdag
(alle kinderen vrij)

25 maart

Tweede Paasdag
(alle kinderen vrij)
Ouderkring

28 maart

Sportdag

14 april
18 april

Voorleesweek
Van 21 maart tot en met 24 maart hebben
wij op Atlantis onze Voorleesweek. De week
gaat voor de kinderen op maandag 21 maart
van start met een weekopening.
Op 22 maart starten we dan met de
voorleesactiviteit door… ouders! Iedere dag
van deze voorleesweek komen ouders
voorlezen. In alle groepen lezen zij voor uit de
lievelingsboeken van kinderen. Dit gebeurt na
de eerste pauze, tussen 10.15 en 10.30 uur.
Hiervoor hebben we nodig:
- Enthousiaste ouders die het leuk
vinden om voor te lezen aan een groep
enthousiaste kinderen.
- Mooie boeken, gekozen door kinderen
zelf.
Uit de boeken die de kinderen mooi vinden,
kiest de leerkracht boeken waaruit ouders een
stukje voorlezen. Ouders die zich aanmelden,
krijgen op tijd van de leerkracht te horen om
welk boek het gaat en hoe het voorlezen in zijn
werk gaat.

De komende week hangt er in een intekenlijst bij
de groepen, om u aan te melden voor het
voorlezen.
Meters lezen
In de twee weken vakantie wordt er vast veel
gelezen! Het lijkt ons leuk om te zien hoe láng er
precies wordt gelezen door alle kinderen bij
elkaar. Daarom krijgen alle kinderen voor de
vakantie een meetlint mee naar huis, en na elke
bladzijde die ze in de vakantie hebben gelezen
mogen ze een centimeter inkleuren. Na de
vakantie nemen zij het meetlint weer mee naar
school, en worden de linten verzameld. Dan
kunnen we uitrekenen hoeveel centimeter - of
misschien wel meter - er in de vakantie is
gelezen!

Oproep: hulp bij de Sportdag!
De sportdagen op Atlantis zijn ieder jaar weer
een enorm succes. Dat is voor een groot deel te
danken aan de enthousiaste inzet van ouders!
Maandag 18 april is het weer zover. Ook dit jaar
vragen we om u op te geven bij de
groepsleerkracht om mee te doen aan de
sportiefste dag van het schooljaar! Dit kan tot
maandag 11 april.

Team Atlantis

