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NIEUWSBRIEF

Welkom op Jenaplanschool Atlantis
SPETTER- EN WATERFEEST
Vakanties
Herfstvakantie
17 okt - 21 okt 2016
Kerstvakantie
26 dec - 6 jan 2017
Voorjaarsvakantie
20 feb - 3 mrt 2017
Goede vrijdag
14 apr 2017
Paasmaandag

De hoge zomerse temperaturen waren voor de juffen en meesters van

17 apr 2017

Jenaplanschool Atlantis reden om met de kinderen op zoek te gaan naar verkoeling.

Meivakantie
24 apr - 5 mei 2017
Hemelvaart
25 mei & 26 mei 2017
Pinksteren
5 jun 2016
Zomervakantie
21 jul - 1 sept 2017
(start vr. om 12.00u)
Studiedagen
Studie tweedaagse
ma. 26 & di. 27 jun
2017

Woensdagmiddag veranderde het schoolplein daarom in de perfecte plek voor een
heus spetter- en waterfeest.
Met badjes, zeilen, speelgoed en heel veel water konden de kinderen spetteren,
glijden, nat spuiten en vooral heel veel pret hebben. Het was dikke pret op het
schoolplein en de perfecte manier om een warme schooldag af te sluiten.

STAMGROEPAVOND
Veel ouders hebben vorige week, ondanks het prachtige weer, onze stamgroepavond
bezocht. Als team zijn we daar erg blij mee, omdat het ons de gelegenheid geeft
ouders een kijkje in de klas te geven en ons Jenaplanconcept verder toe te lichten.
Voordat de aanwezige ouders met de leerkrachten van de onder-, midden- of
bovenbouw meegingen, was er een plenair gedeelte in de grote zaal. Mirella van der
Vliet, leerplichtambtenaar, vertelde over de rol van bureau Leerplicht en wanneer
ouders met Leerplicht te maken hebben. Uiteraard bij ongeoorloofd verzuim, maar
ook als u bijvoorbeeld verlof wilt aanvragen.
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Ferdinand Ploegman, voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR), lichtte de rol van de MR toe bij het tot
stand komen van het beleid van de school. Zowel ouders als leerkrachten hebben zitting in de MR. De MR praat
en beslist mee over het beleid van de school. De ouderleden worden door de ouders gekozen. In het voorjaar van
2017 zijn er weer MR-verkiezingen.
Namens de stuurgroep vertelde Ariëtte van der Feen over de ouderspanten op Atlantis, en hoe essentieel ze zijn
om extra activiteiten zoals de schooltuin, bibliotheek en Sinterklaasviering te organiseren. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u meer over de ouderspanten en hoe u mee kunt helpen.
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om over het ontstaan van het Jenaplanonderwijs te vertellen.
Jenaplan is geen statisch concept, dat in bijna honderd jaar niet is veranderd. De essenties zijn nog steeds de
e

basis, maar het onderwijs ontwikkelt zich. Opvallend is wel dat de zogenaamde 21 eeuwse vaardigheden waar
we nu zo’n waarde aan hechten in het onderwijs (zoals samenwerken, sociale en culturele vaardigheden,
communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit) al heel lang onderdeel zijn van
Jenaplan.
Jenaplanschool Atlantis wil haar onderwijs ook blijven ontwikkelen, blijven verbeteren. Tijdens de
stamgroepavond hebben we dan ook de ambities voor het komende schooljaar benoemd: Opbrengsten
verhogen, communicatie verbeteren, de school is een leefgemeenschap en het Jenaplanonderwijs door
ontwikkelen.
Bij het verhogen van de opbrengsten gaat het niet om alleen maar aandacht geven aan CITO-scores. Juist niet.
We willen het maximale uit kinderen halen, op alle gebieden. Rekenen, taal, maar ook vaardigheden zoals
samenwerken en creativiteit. Het gaat ons om het welbevinden van de kinderen. Dat ze voor zichzelf en elkaar
kunnen zorgen, dat ze trots zijn op wat ze hebben bereikt, dat ze straks naar een middelbare school gaan die bij
ze past. Als we dat kunnen verbeteren, dan zijn we ook bezig de opbrengsten te verhogen.
Wij, als team, zijn trots op de kinderen van Atlantis. We willen hun belang voorop stellen. Daarom willen we weten
of we ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren. Dankzij de Amsterdamse Scholenbeurs worden we in de
gelegenheid gesteld om hier onderzoek naar te doen. BMC Advies begeleidt ons hierbij. Het onderzoek staat nog
in de kinderschoenen, maar zodra we meer kunnen vertellen, zullen we dat ook zeker doen.
Natalie Mathot

HEERLIJKE LUNCH TIJDENS DE STUDIEDAG!
Wat een heerlijke verrassing! Tijdens de tweede studiedag werd het team van Atlantis getrakteerd op een
heerlijke lunch, gemaakt door kinderen (en hun moeders) van Atlantis. We hebben er enorm van genoten.
Hartelijk bedankt!
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ONDERBOUW
In de onderbouw zijn we deze week bezig met meten. We hebben gemeten én
vergeleken wie van ons het langst is, wie iets minder lang is en wie het kortst is.
In de Vuurtoren hebben we grote blokken gebruikt om te bepalen hoe lang iemand is.
Sommigen zijn elf blokken lang en anderen wel twaalf. Er is zelfs iemand al dertien
blokken lang! Wij zijn ook al heel goed in het op volgorde zetten van kort naar lang
en vice versa.
Ook in de onderbouw hebben we woensdagmiddag heerlijk met water gespeeld! We
hebben elkaar nat gemaakt met waterpistolen en de tuinslang. Dit was erg leuk en
we koelden meteen lekker af!

MIDDENBOUW
In de middenbouw zijn we goed van start gegaan! Er wordt hard gewerkt en
gespeeld. Groep 3 heeft de eerste woordjes geleerd en is aan het oefenen met de
nieuwe klanken. Groep 4 en 5 zijn begonnen met het werken met het nieuwe
weekplan, waarop ze zelf kunnen bijhouden welke opdrachten ze al gedaan hebben.
Alle kinderen hebben een witte map gekregen. Hierin zit hun werk voor alle vakken.
Uiteraard bent u 's ochtends van harte welkom in de klas om de map met uw kind te
bekijken!
In de klassen zijn we bezig om ons te verdiepen in hoe we wonen en wat voor soort
woningen er zijn. We hebben ons eigen huis beschreven en we zijn zelf een wijk aan
het maken in de klas. Volgende week gaan we de wijk in om te onderzoeken welke
voorzieningen daar te vinden zijn en waar we deze voor kunnen gebruiken. Mocht u
tijd hebben hierbij te helpen, laat u dit dan even weten aan de stamgroepleerkracht
van uw kind.
Vrijdag 16 september was het Keep it clean day. De kinderen van groep 5 zorgden
ervoor dat ons schoolplein weer mooi schoon werd door met elkaar afval te prikken.
Bij deze activiteit werden we geholpen door een aantal ouders. Hier zijn we erg blij
mee, bedankt!

TUINWERKDAG
Op zaterdag 1 oktober is er
weer een tuinwerkdag. Van
9.00 tot 12.00 uur gaat het
tuinspant planten uit de
buurtmoestuin halen, de
schooltuin frezen en
bemesten en een start
maken met de siertuin.
Vele handen maken licht
werk. Helpt u mee? U kunt
zich opgeven bij juf Sandy of
juf Nelien. Als het kan,
neemt u dan een eigen
schep mee.
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BOVENBOUW
De bovenbouw is druk bezig met de voorbereidingen voor de werkweek naar Bladel. Elk kamergroepje maakt een
eigen poster, spectaculair versierd en met een pakkende naam.
Ook verzamelen we alle adressen voor het kaarten schrijven in Bladel, zodat u een kaartje ontvangt vanuit Hoeve
ten Vorsel. De kinderen kunnen in Bladel ook post ontvangen, dus u mag ook een kaartje sturen! In Bladel gaan
we van alles leren over bomen en planten. En we hopen natuurlijk dat we Kaat gaan tegenkomen…
Maandag zwaaien we de Waterval uit.

SCHAKELKLAS DE BOEG
In De Boeg hebben we gelezen over Kaat; de gemene, stinkende heks die het ieder jaar weer probeert om de
kinderen in Bladel het leven zuur te maken. Ieder jaar werken de kinderen echter zo goed samen, dat Kaat
jammerlijk verliest en zich terugtrekt met haar bende in de bossen.
De legende van Kaat spreekt erg tot de verbeelding. De kinderen van groep 4 tot en met groep 7 zijn erg
nieuwsgierig en willen graag meer weten over dat nare mens. We hebben daarom niet alleen de tekst gelezen,
maar ook veel vragen gesteld. De antwoorden hebben de kinderen vrijdag opgezocht. Er is al veel duidelijk, maar
er zijn ook nog wat mysteries… misschien worden die de komende weken opgehelderd?
Verder zullen de kinderen van de Boeg deze week Kidsweek mee naar huis nemen. Naast nieuwsbegrip, halen
we daar ook nieuws uit de actualiteit uit.

PLUSGROEP
Vrijdag was de eerste keer plusgroep voor de midden- en bovenbouw. We doen mee aan de
Youth4healthchallenge.
De kinderen hebben technologische oplossingen bedacht voor een aantal gezondheidsproblemen. Het beste idee
zenden we in voor de wedstrijd. En wie weet mogen we met de hele plusgroep naar NEMO... 23 september krijgen
we de uitslag!

NIEUWS VAN DE MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van Atlantis heeft op 5 september de eerste vergadering van het nieuwe
seizoen gehad. In deze vergadering hebben de MR-leden en de nieuwe directeur Natalie Mathot, met elkaar
kennis gemaakt. De MR bestaat in het nieuwe schooljaar opnieuw uit een oudervertegenwoordiging van drie
ouders (Saskia Smit, Edward Kreuning en Ferdinand Ploegman) en drie leerkrachten (Nelien Drewes, Bram
Hemelrijk en Paul de Kort). Bij sommige vergaderingen is de directeur ook aanwezig. Dit schooljaar treedt Nelien
Drewes terug als voorzitter. Nieuwe voorzitter (namens de oudervertegenwoordiging) is Ferdinand Ploegman.
De vergaderingen voor dit schooljaar zijn allemaal alweer gepland, en vinden plaats op 7 november, 16 januari, 20
maart, 15 mei en 10 juli en beginnen telkens om 18.30 uur. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar en te
bezoeken als toehoorder, behalve bij onderwerpen die met geheimhouding te maken hebben. Wilt u een keer
aanschuiven, laat dit dan vooraf weten aan de voorzitter of via ons mailadres: MR.Atlantis@amosonderwijs.nl.
De contactgegevens van de MR kunt u (zeer binnenkort) vinden op de vernieuwde website. Ook kunt u contact
leggen met de MR door te mailen naar MR.Atlantis@amosonderwijs.nl. Uiteraard kunt u ons ook altijd
aanspreken op het schoolplein.
Op de eerste vergadering hebben we onder andere gesproken over de toegekende subsidie voor een
muziekdocent en over de toegekende subsidie van de Amsterdamse Scholenbeurs om een onderzoek te doen op
school om de onderwijsopbrengsten te verbeteren.
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Daarnaast is er gesproken over de plannen voor het nieuwe schooljaar
(communicatie, betrokken ouders, meer aandacht voor Jenaplan en
schoolresultaten omhoog) zoals die ook zijn gepresenteerd op de ouderavond van 7
september.
Tenslotte hebben we uitgebreid gepraat over het schoolplein en de directe omgeving
van de school. Afgelopen jaar hebben we verschillende keren gesproken met het
Stadsdeel (eigenaar van 2/3 deel van het schoolplein) over het gezelliger, veiliger en
groener maken van het schoolplein. Dit proces loopt vanuit het Stadsdeel zeer
moeizaam, maar er is nu eindelijk een duidelijke contactpersoon en er is vanuit de
centrale stad een subsidie beschikbaar. We hopen hier in het najaar meer
duidelijkheid over te kunnen geven. Voor vragen over het schoolplein en de
veiligheid kunt u ook contact opnemen met Ferdinand Ploegman.
Daarnaast zijn we in gesprek met de afdeling Handhaving van het Stadsdeel om
vooral op vrijdagmiddag (maar uiteraard geldt dit ook op alle tijden dat u kinderen
naar school brengt) de veiligheid te waarborgen, in het bijzonder als er veel mensen
naar de moskee gaan, rond het vrijdagmiddaggebed. Wij wijzen u er nogmaals op
dat de drempel ten alle tijden autovrij moet blijven, omdat dit de oprit is voor de
(bak)fietsen en dat deze ook vrij moet blijven voor hulpdiensten. Mocht u hier (per
ongeluk) toch parkeren dan kunt u hier op worden aangesproken door andere
ouders, als ook door de handhavers die de komende weken op vrijdagmiddag extra
komen controleren.
Als MR zijn we blij dat het schooljaar positief en met enthousiasme is begonnen en
we gaan er vanuit dat we met elkaar een fijn en goed schooljaar zullen hebben.
Ferdinand Ploegman

OPROEP: VOORLEES GROOTOUDERS
Maandag 3 oktober gaat bij ons op school de Kinderboekenweek van start. Het
thema dit jaar is: Voor altijd jong, opa’s en oma’s.
Onze school kent veel betrokken, lieve, slimme en krasse opa’s en oma’s! Het lijkt
ons fantastisch als u 3 oktober tot en met 17 oktober een keer in de groep komt
voorlezen. Op welke dag(en) dat het beste uitkomt, kunt u met de groepsleider van
uw kleinkind overleggen. De voorleestijd is vanaf 10.15 uur. Het mooiste zal zijn
wanneer u een stukje komt voorlezen uit uw eigen lievelingsboek van vroeger!
Voor alle duidelijkheid: de oproep geldt voor onderbouw, middenbouw en
bovenbouw. Want voorgelezen worden door opa’s en oma’s is voor elke leeftijd leuk!

OPROEP: COMMUNICATIESPANT
Goede communicatie is belangrijk. Maar hoe ziet goede communicatie eruit? Wat wil
je vertellen, aan wie en waarom? Allemaal vragen waar een school ook voorstaat.
Deze vragen willen we graag samen met ouders beantwoorden.
Heeft u ideeën hierover? Wilt u graag met ons meedenken? Meldt u dan aan bij het
communicatiespant via natalie.mathot@amosonderwijs.nl.
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SCHOLIERENVERGOEDING
De gemeente Amsterdam heeft voor ouders met een laag inkomen en/of weinig geld
de Scholierenvergoeding in het leven geroepen.
Met de Scholierenvergoeding kunnen ouders geld terugvragen voor allerlei
schoolkosten, waaronder de vrijwillige ouderbijdrage. Per kind in het basisonderwijs
kunnen ouders 375 euro ontvangen.
Wilt u de scholierenvergoeding aanvragen? Dat kan op drie manieren:


Ga naar het formulier op amsterdam.nl/pakjekans



Bel 020-2526000. U krijgt dan een formulier thuisgestuurd.



Ga naar een financieel spreekuur. Daar krijgt u hulp bij het aanvragen.

OUDERBIJDRAGE
U ontvangt volgende week weer het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Dit geld
gebruikt de stuurgroep (waarin de ouderspanten vertegenwoordigd zijn) om
activiteiten voor de kinderen te organiseren. Denk daarbij aan Sint en Kerst,
schoolfeest, theater-, museum- of dierentuinbezoek, sport- en speldag, schoolreisje
en onderhoud van de tuin.
Zonder uw bijdrage kunnen de ouderspanten deze activiteiten niet organiseren. De
school ontvangt helaas niet genoeg geld om deze evenementen zelf te kunnen
betalen, terwijl wij wel zien hoe belangrijk ze voor de ontwikkeling van kinderen en
de saamhorigheid op school zijn.
De gemeente Amsterdam heeft een regeling in het leven geroepen voor ouders die
de ouderbijdrage niet kunnen betalen (zie hierboven bij Scholierenvergoeding). Ook
is het altijd mogelijk om in termijnen te betalen.
Alvast hartelijk bedankt,
mede namens de stuurgroep én de kinderen,
Natalie Mathot

