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NIEUWSBRIEF

Welkom op Jenaplanschool Atlantis
Vakanties en belangrijke
data

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
donderdag 3 november:
schoolfotograaf
Kerstvakantie
26 dec - 6 jan 2017

Vanaf volgende week gaan de naschoolse activiteiten in samenwerking met Impuls weer
van start. Leerlingen van Atlantis kunnen na school meedoen aan activiteiten zoals
schaken, percussie en dansverhalen.

Voorjaarsvakantie
20 feb - 3 mrt 2017
Goede vrijdag
14 apr 2017
Paasmaandag
17 apr 2017
Meivakantie
24 apr - 5 mei 2017
Hemelvaart
25 mei & 26 mei 2017
Pinksteren
5 jun 2016
Zomervakantie
19 jul - 1 sept 2017 (start
woe. om 12.00u)
Studiedagen
Studie tweedaagse
ma. 26 & di. 27 jun 2017

Alle kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen waarin de activiteiten omschreven
staan, op welke dag ze worden gehouden en of er een bijdrage van ouders nodig is, Dankzij
subsidie van de gemeente Amsterdam kunnen we de kosten laag houden en wordt vaak geen
bijdrage gevraagd. Helaas is dat niet bij alle activiteiten haalbaar. Ook dan proberen we de
kosten zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen mee kan doen.
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Er zijn activiteiten voor verschillende leeftijden. Schaken wordt bijvoorbeeld aangeboden
voor kinderen uit de groepen 7 en 8, terwijl Dansverhalen zich richt op kinderen uit groep 1 en
2. Het nieuwe activiteitenaanbod loopt tot de kerstvakantie. We buigen ons met Impuls nog
verder over het aanbod voor de tweede helft van het schooljaar.
Er is nog plek in het kunstatelier op donderdag (groep 5 en 6) en bij schaken op woensdag
(groep 7 en 8). U kunt het inschrijfformulier bij de administratie (Siegerke Mathijssen)
inleveren.

HOOFDLUISBESTRIJDING
Er zijn geen luizen meer aangetroffen in de school! In 4 van de 10 klassen zijn nog een
paar kinderen met neten (eitjes). In deze stamgroepen blijft gecontroleerd worden tot de
klassen ook daar schoon van zijn. Heeft uw kind neten blijf dan thuis twee keer per dag
alle gezinsleden kammen. Doe dit twee weken achter elkaar!
Gelukkig kunnen we wel constateren dat de genomen maatregelen effect blijken te hebben.
Daar hebben wij wel hulp bij nodig. De school is enorm blij met de inzet van alle luizenouders
en onze coördinator hoofdluis: Rianne Ploegman. De functie van coördinator hebben we
ingesteld op advies van onze schoolverpleegkundige. Wij hebben haar ingeschakeld om ons te
helpen hoofdluis effectiever te bestrijden. Daarom is er nu ook een nieuw protocol
Hoofdluisbestrijding in de maak. Hierin staat onder andere hoe vaak er gecontroleerd wordt,
door wie (ouders controleren bijvoorbeeld niet hun eigen kind), wanneer en wat de volgende
stappen zijn als er onverhoopt neten of hoofdluis wordt aangetroffen.
We hebben ook de hulp van ouders nodig. Hoe vervelend hoofdluis ook is, het kan iedereen
gebeuren. We willen kinderen er dan ook absoluut niet op aankijken. Effectief bestrijden is
wel noodzakelijk. Daarom blijven we u vragen om te kammen, kammen en nog eens te
kammen. Uiteraard als er bij uw kind onverhoopt hoofdluis of neten zijn aangetroffen. Dan is
14 dagen kammen zeker noodzakelijk. Maar het is ook een goede gewoonte om uw kind
wekelijks met een netenkam te behandelen. Op die manier blijven we, samen, een uitbraak
voor.
Kijk voor meer informatie op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
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PARRO OP PROEF
In de bovenbouw loopt een proef met de app Parro. Deze app is ontwikkeld door en
gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys.
Wij willen graag ervaring met Parro opdoen. Wat werkt goed en wat niet? Aan de hand van
die ervaringen kan een weloverwogen besluit worden genomen of Parro, naast bestaande
communicatiemiddelen zoals deze nieuwsbrief en email, een toegevoegde waarde heeft.

ONDERBOUW
We hebben een boeiende start met het nieuwe thema Kunst gemaakt. Na de
gezamenlijke weekopening op maandag, hebben we een schilderij van Van Gogh mee
naar de klas genomen en eens goed bekeken. Welke kleuren zien we of is het werk in
zwart/wit? Is er met weinig verf of juist met dikke klodders geschilderd? En welk gevoel
geeft het schilderij ons?
Op dinsdag werd het nog spannender! Er was een brief in de klas van Art. Hij wil zo graag
kunstenaar worden, maar hoe doe je dat eigenlijk en wat heb je nodig om kunst te maken. En...
wat is kunst eigenlijk?
We hebben al veel gedaan en onderzocht. Er zijn paletten gemaakt, we hebben met echte
penselen geschilderd en kleuren gemengd.

Er is een museum in de bouwhoek gebouwd waar we een bouwtekening van kunnen maken.
Zo kunnen we dit mooie museum weer nabouwen.
De vormen en primaire kleuren komen deze week en volgende week aan bod en welke
kunstenaar kan ons beter laten zien hoe mooi werk in deze kleuren is dan Piet Mondriaan!?
Groeten van Art en de kinderen van de onderbouw.

MIDDENBOUW
De eerste week na de herfstvakantie zit er weer op, en we zijn begonnen aan ons nieuwe thema: kunst & cultuur.
Tijdens dit thema verdiepen we ons in de kunstenaar Vincent van Gogh.
We hebben al het een en ander over hem geleerd. We hebben schilderijen van hem bekeken, zoals 'De slaapkamer', en we
zijn begonnen aan onze eigen versies van 'De zonnebloemen'! Verder hebben we deze week ook andere dingen geleerd en
gedaan: een elfje geschreven bij een schilderij.
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Bij rekenen hebben we het onder andere gehad over klokkijken en wegen, een nieuwe spellingregel over woorden met ch
en cht geleerd. Het is de bedoeling dat er twee keer in de week op de computer gebloond wordt (1x op maandag of dinsdag
en 1x op woensdag of donderdag). Helpt u uw kind hier ook aan herinneren?

BOVENBOUW
Rekentuin, Taalzee en Word&Birds
Vanaf volgende week is het mogelijk dat uw kind weer eindeloos op bovenstaande computerprogramma's kan oefenen
voor rekenen, taal en Engels.
Uw kind krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord via zijn/haar leerkracht.
Stadswandeling in het kader van het project Architectuur
Vanaf 24 oktober tot 18 november wordt er in de WO-lessen bijzondere aandacht geschonken aan architectuur. Eén van
de activiteiten is een stadswandeling langs bijzondere gebouwen in Amsterdam. De stamgroepen doen deze wandeling
onder leiding van hun eigen leerkracht. De leerkracht heeft hierbij de steun nodig van enkele ouders (begeleiders) nodig.
Als u in de gelegenheid bent om mee te lopen, zou u dit dan aan de leerkracht van uw kind kenbaar willen maken? De
wandeling wordt in de komende twee weken gemaakt. Verdere details volgen.
Gymlessen in jaargroepen op maandag 31 oktober
Op maandag 31 oktober krijgen de leerlingen in jaargroepen gymles. De kinderen komen op de gewone tijd op school.
Groep 8 is de groep die als laatste gymt, en de leerlingen gaan na de gymles naar huis.
Surprise Sinterklaasfeest
In de bovenbouwgroepen vieren de leerlingen het sinterklaasfeest in hun eigen klas. Zij trekken lootjes. Het is de
bedoeling dat iedereen een cadeau ter waarde van 5 euro koopt. Een surprise en gedicht zijn verplicht. Het is niet
toegestaan snoepgoed mee te nemen. Er komt namelijk al een hele hoop lekkers onze kant op…

SCHAKELKLAS DE BOEG
Het nieuwe thema Kunst leeft ontzettend in De Boeg. De kinderen hebben thuis een schets gemaakt van hun
avondmaal en de kamer waar zij eten. In de groep hebben we die schets uitgewerkt tot een schilderij, zoals Vincent
van Gogh dat deed met zijn beroemde kunstwerk De Aardappeleters.
De concentratie was enorm bij het schilderen. De schilderijen zijn nog niet klaar, de komende week gaan we werken met
de complementaire kleuren en de techniek die zo typisch is voor Vincent van Gogh; de korte penseelstreken.
We zijn allemaal heel blij dat we 4 november tijdens de viering op het podium staan. We oefenen nu een lied dat gaat over
Vincent van Gogh, en we verzinnen er nog een toneelstukje omheen. Als uw kind in de Boeg zit, wordt u dus bij deze van
harte uitgenodigd om uw kind te komen bewonderen op de viering!

STUURGROEP
In de afgelopen stuurgroepvergadering hebben we onder andere gesproken over het
budget van de verschillende spanten. Het tuinspant, leesbevorderingspant, sport- en
spelspant, feestspant en cultuurspant hebben een budget nodig om bepaalde activiteiten
te kunnen bekostigen.
Het tuinspant gaat zich dit schooljaar bezighouden met een kippenhok, zoals we ook hadden
in het oude gebouw. Het leesbevorderingsspant organiseert de activiteiten rondom
kinderboekenweek en voorleesontbijt, en bezoeken aan de bibliotheek. Het sport- en spelspant
organiseert de Koningsspelen en de Avondvierdaagse. Omdat het laatste dit jaar niet meer in
Osdorp wordt georganiseerd, buigt het spant zich nu over de mogelijkheid om in Nieuw
Sloten mee te doen.
Heel actueel is natuurlijk het werk van het cultuurspant en het feestspant. Het cultuurspant is
verantwoordelijk voor alle materialen die kinderen nodig hebben bij het maken van hun
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kunstwerken. Onze eisen zijn hoog, dus we willen ook graag genoeg, goede en degelijke
materialen de school in hebben. Het feestspant is al erg druk met het voorbereiden van
Sinterklaas en Kerst. U kunt zich voorstellen dat er geld voor nodig is om de cadeaus, de
versiering en al het lekkers aan te schaffen.
Om al deze activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen en ouders van school, wordt
alle ouders gevraagd om jaarlijks een bijdrage te leveren. Voor het schooljaar 2016-2017 is de
bijdrage vastgesteld op EUR 60,Op dit moment hebben nog niet alle ouders de ouderbijdrage voldaan. Hierbij verzoeken wij u
dringend om de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer NL32 INGB 0004887177,
ten name van Stuurgroep Atlantis onder vermelding van naam en groep van uw kind.
Er is ook een mogelijkheid om gespreid te betalen. Afspraken daarover kunt u maken met de
directie.
In de laatste stuurgroepvergadering is ook ter sprake gekomen dat we graag willen dat de
kinderen uit de bovenbouw meer profiteren van de ouderbijdrage. Zij betalen namelijk zelf
hun Sinterklaascadeau en het schoolreisje is vervangen door de werkweek naar Bladel, waar
ouders apart een bijdrage voor leveren. We zijn in serieus overleg om tot een goed besluit
hierover te komen. Zodra er een besluit ligt, krijgt u dit uiteraard in de nieuwsbrief te lezen.

TUINWERKOCHTEND
Zondag 13 november gaat het tuinspant weer aan het werk, van 9.00 tot 12.00 uur.
De klussen die deze zondagochtend op de planning staan zijn: omheining om de tuin verder
maken; de bloembakken leeghalen en uit elkaar halen op de plek waar het kippenhok gaat
komen; het hout van de bloembakken klein zagen tot brandhout voor in de vuurkorf tijdens de
kerstperiode en eventueel planten in onze tuin plaatsen uit de tuin van onze noodschool.
We zoeken mensen met (elektrische) zagen die ons hierbij willen helpen. Dus neem je zaag
mee en kom!
De koffie staat klaar.

6

OUDERBIJEENKOMST MET OUDER- EN KINDTEAM
Het ouder- en kindteam (OKT) dat verbonden is aan Atlantis organiseert woensdag 23
november een ouderbijeenkomst.
Het is de bedoeling dat ouders en verzorgers in een ongedwongen sfeer bij elkaar kunnen
komen om praktische informatie op te doen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
Ook hoort de ouder- en eindadviseur graag van u waar behoefte aan is. Het OKT wil komen
schooljaar meer bijeenkomsten organiseren en neemt uw vragen daarin mee.
De bijeenkomst start om 8.30 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur. Voor koffie en thee wordt
gezorgd. De bijeenkomst is op school, in Schakelklas De Boeg.
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. U bent van harte welkom!

INSCHRIJVEN INSTROOM 1 MEI TOT EN MET 31 AUGUSTUS
2017
Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013 kunnen nog tot en met 1 november
aangemeld worden.
Heeft u uw kind al bij ons aangemeld? Dat kan nog tot 1 november. U heeft een
aanmeldformulier van de gemeente ontvangen. Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt
u dit downloaden op bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school
krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en
persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

