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NIEUWSBRIEF

Vakanties
Herfstvakantie

Welkom op Jenaplanschool Atlantis

17 okt - 21 okt 2016
Kerstvakantie
26 dec - 6 jan 2017

SCHOOL WEER BEGONNEN
Met een stralend zonnetje is het schooljaar maandag weer begonnen. Een

Voorjaarsvakantie

spannende dag voor alle nieuwelingen, waaronder ondergetekende. Wennen gaat

20 feb - 3 mrt 2017

gelukkig snel dankzij de warmte en het enthousiasme van kinderen, ouders en team.

Goede vrijdag
14 apr 2017
Paasmaandag
17 apr 2017
Meivakantie

De kennismaking in de stamgroepen is een feestje. De meeste kinderen die nieuw in
de stamgroep of op school zijn, vertellen dat ze het inmiddels niet meer zo
spannend vinden, maar wel erg leuk.
Uiteraard zullen er nog veel kennismakingsmomenten volgen. Om elkaar te kunnen
helpen en ondersteunen, gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten en de
verschillen te kunnen waarderen en vieren, is elkaar goed leren kennen een

24 apr - 5 mei 2017

voorwaarde. Andere voorwaarden om te kunnen leren en jezelf te ontwikkelen zijn

Hemelvaart

gaan wij graag met u in gesprek over deze zaken, maar ook hoe we onze school nog

25 mei & 26 mei 2017

beter en leuker kunnen maken. Dat kunnen we, als Jenaplanschool, natuurlijk alleen

Pinksteren
5 jun 2016
Zomer
21 jul - 1 sept 2017
(start vr. om 12.00u)
Studiedagen

natuurlijk rust en veiligheid. Deze staan bij ons hoog op de agenda. Komend jaar

samen doen.
Vriendelijke groet,
Namens Team Atlantis
Natalie Mathot

STAMGROEPAVOND 7 SEPTEMBER
U bent weer van harte welkom op onze Stamgroepavond op woensdag 7 september.

Studie tweedaagse ma.

De inloop start om 18.45 uur. Om 19.00 uur is er een gezamenlijk deel voor alle

12 & di. 13 sept 2016

ouders. Om 19.30 uur gaan de ouders mee met de leerkrachten voor een ‘eigen’

Studie tweedaagse ma.
26 & di. 27 jun 2017

programma in de onder- midden- of bouwenbouw, afhankelijk van waar uw kind zit.
Bij de bovenbouw wordt uiteraard aandacht besteed aan de aanstaande werkweek
in Bladel. Om 20.30 uur sluiten we de avond af.
Tot dan!
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NIEUWE WEBSITE
Het is u misschien al opgevallen; we hebben een nieuwe website. Tijdens de
zomervakantie is hard gewerkt aan een mooie, maar vooral overzichtelijke en
makkelijk te gebruiken site.
Wij zijn erg trots op de nieuwe website, maar weten ook: een site is nooit af. Er kan
altijd wel iets anders of beter. Daarbij moet een site natuurlijk ook voortdurend
vernieuwd worden.
Alle nieuwtjes, vragen of suggesties zijn van harte welkom bij
natalie.mathot@amosonderwijs.nl

WITTE TULP
Wegens onrust heeft basisschool de Witte Tulp te maken met grote leegloop.
Net als veel andere scholen in Nieuw-West ontvangen we informatieverzoeken of
aanvragen tot inschrijving van ouders van basisschool De Witte Tulp. In het Breed
Bestuurlijk Overleg Amsterdam (waarin ook het schoolbestuur waar wij onder vallen,
AMOS, in vertegenwoordigd is), is afgesproken dat dit bovenschools geregeld gaat
worden.
Dat betekent dat de plaatsing van kinderen van De Witte Tulp op andere scholen via
Leerplicht van de gemeente Amsterdam loopt. Wij voeren als school gesprekken met
nieuwe ouders om te bekijken of er een goede match is met Atlantis én ons
Jenaplanonderwijs. Dit doen wij overigens ook met overstappers van andere
scholen.
Wat ons betreft moet dit proces zowel snel als zorgvuldig verlopen. Snel omdat
kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn en niet de dupe mogen worden van de
ontstane situatie. Zorgvuldig omdat we zeker moeten weten dat Atlantis voor hen de
juiste school is. We zullen er alles aan doen om de kinderen die uiteindelijk
overstappen Atlantis als veilig en welkom te laten ervaren, als een leer- en
werkgemeenschap waar we allemaal onderdeel van uitmaken.
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Luizencontrole
In de onder- en middenbouw is
bij een aantal kinderen luizen
gezien. Wanneer we bij uw
kind luizen ontdekken wordt u
gebeld. Kunt u thuis extra
opletten of uw kind neten of
luizen heeft? Het helpt goed

VERSE GROENTESOEP UIT EIGEN TUIN
De kinderen van Het Zeepaardje hebben woensdag groente geoogst uit de tuin bij
onze school: courgette, tomaatjes en sperziebonen. Juf Tineke heeft hen daarbij
geholpen. Zij helpt iedere woensdag in de klas.
Op donderdag zijn de kinderen van Het Zeepaardje naar de supermarkt gegaan en
hebben zij meer ingrediënten gekocht, want ze wilden groentesoep maken:
vermicelli, bouillonblokjes en nog meer groenten: broccoli en wortels.

als u regelmatig met de
speciale netenkam het haar
van uw kind kamt.
Meer informatie kunt u vinden
op:
http://landelijksteunpunthoofd
luis.nl

Ze hebben de groenten gesneden en de soep is heerlijk geworden!
Juf Tilly en de moeder van Toprak hebben hen geholpen. Fijn al die hulp!

SCHAKELKLAS DE BOEG
Ook dit schooljaar heeft onze school de schakelklas. Hier krijgen kinderen intensief
taalonderwijs aangeboden. Hierbij richten we ons vooral op technisch lezen,
woordenschat en begrijpend lezen. Hiernaast besteden we aandacht aan
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, in de vorm van gesprek, discussie, tekst
en tekstbespreking. Dit alles valt binnen de schoolbrede thema’s, zodat er geen kloof
ontstaat tussen schakelklas en stamgroep.
Ouders van de kinderen die dit schooljaar naar de schakelklas gaan, zijn uitgenodigd
voor de kennismakingsbijeenkomst maandag aanstaande. In deze bijeenkomst zal
worden toegelicht wat de activiteiten in de schakelklas precies inhouden, en hoe
ouders het beste thuis kunnen ondersteunen.
We verheugen ons op een interessant, talig jaar!
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PLUSGROEP
De plusgroep voor de groep 4/5 en de bovenbouw start dit jaar op vrijdag 16
september. Ouders van kinderen die dit jaar mee gaan doen met de plusgroep
krijgen voor de start een mail met informatie. Juf Marrit zal de plusgroep dit jaar
gaan leiden.
De plusgroepkinderen van groep 3 sluiten na de herfstvakantie aan. Ook hier krijgen
de desbetreffende ouders tegen die tijd een mail over.
De onderbouw-plusgroep start binnenkort. Hierover krijgt u nog bericht.

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Anna Emmerzaal en ik ben de 'nieuwe' stamgroepleider van De Zeven
Zeeën. Hiervoor heb ik veertien jaar als leerkracht op basisschool Insulinde in
Amsterdam-Oost gewerkt. Voordat ik de stap naar het onderwijs heb gemaakt, heb
ik jaren bij de Rabobank en in de makelaardij o.g. gewerkt. En wat ben ik elke dag
weer blij dat ik indertijd die stap heb gemaakt; ik vind het heel fijn dat ik met name
met kinderen mag werken.
In mijn vrije tijd lees ik graag 'Indische' boeken. Daarnaast loop ik met veel plezier
met onze hond Ceasar door de duinen.
Mijn naam is Natascha Maarschalk en ik heb afgelopen maandag een heel gezellige
start gemaakt als de nieuwe groepsleerkracht van De Vuurtoren. Ik woon in
Zaandam en heb drie kinderen (van 20, 18 en 13 jaar). Zij hebben allen op een
Jenaplanschool gezeten.
Ik heb Engels en Onderwijskunde gestudeerd aan de Hogeschool Holland én aan de
University of Wolverhampton in Groot-Brittannië. Toen mijn eigen kinderen naar de
basisschool gingen, kwam ik erachter dat ik veel liever met basisschoolkinderen
werkte dan met tieners en daarom heb ik een aantal jaren geleden de opleiding voor
basisschoolleerkracht aan de IPABO in Amsterdam gevolgd. De afgelopen jaren heb
ik les gegeven op de Visserschool, een tweetalige basisschool. Dat heb ik met veel
plezier gedaan. Toen ik de mogelijkheid kreeg om op een Jenaplanschool te komen
werken, heb ik die met beide handen aangepakt. Ik ben vaste invalleerkracht in de
onderbouw op Jenaplanschool De Bijenkorf geweest. Af en toe heb ik ook in de
middenbouw en bovenbouw ingevallen, naast mijn vaste werk.
Ik ben een Jenaplanouder én Jenaplanleerkracht!

Jenaplanschool Atlantis
Schuitenhuisstraat 5
1069 WK Amsterdam
020 - 6670001
www.jenaplanschoolatlantis.nl

