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Welkom op Jenaplanschool Atlantis
Vakanties
Herfstvakantie
17 okt - 21 okt 2016
Kerstvakantie
26 dec - 6 jan 2017

TWEE IDEEËN PLUSGROEP IN FINALE YOUTH4HEALTH CHALLENGE
Met maar liefst twee finaleplaatsen (van de zes) mocht de plusgroep van Atlantis
gisteren naar Nemo komen voor de prijsuitreiking van de eerst editie van de
Youth4health Challenge.

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
21 jul - 1 sept 2017
(start vr. om 12.00u)
Studiedagen
Studie tweedaagse
ma. 26 & di. 27 jun
2017

De ene finaleplaats was voor het groepje van Micah, Lucius en Sammy met de
‘Kleurenflits’. Dit idee voor een flitsend apparaat moet bewegen leuker en
aantrekkelijker maken. De andere finaleplaats was voor het groepje van Faissal,
Mohammed en Wissal. Mohammed en Wissal konden helaas niet bij de finale zijn.
Zij zitten met Het Rif in Bladel. Jefta en Huseyin Mete stonden Faissal bij tijdens de
presentatie van hun idee in Nemo.
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Hun ‘Pedals 2016’ zijn fietspedalen die onder het bureau kunnen worden gezet. Tijdens het werken kun je fietsen
en met de Pedals kun je ook elektriciteit opwekken. Win-win.
De organisatie was zo onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen van onze school dat alle kinderen
waren uitgenodigd voor de finale de Youth4Health Challenge Award 2016 in Nemo. Met 25 kinderen, plus
leerkrachten en ouders, was Atlantis vertegenwoordigd. De finale werd gepresenteerd door Hans Lebbis. Een
vakkundige jury luisterde eerst naar de presentaties van de finalisten. Daarna mochten de aanwezige scholen het
museum in, terwijl de jury zich beraadslaagde.
Alleen al het bezoek aan wetenschapsmuseum Nemo was een hele belevenis. Speciaal voor de deelnemers van
de Youth4health Challenge was een zogenaamde kettingreactie opgezet, een soort domino-race die eindigde in
het oplaten van een raket. Hierna wachtten fruit en een fris flesje water en was het tijd voor de prijsuitreiking. De
finalisten van Atlantis grepen net naast de hoofdprijs; een mooie techniekkast. Wel hebben de
plusgroepleerlingen een jaar lang programmeerles gewonnen.
Een prachtige prestatie en een prachtige prijs! We zijn uiteraard erg trots op onze leerlingen! Onze dank gaat ook
uit naar alle ouders die op zo’n korte termijn tijd konden vrijmaken om het bezoek aan Nemo mogelijk te maken.

Youth4health Challenge
De Youth4Health Challenge is een competitie waarin kinderen oplossingen aandragen die de gezondheid
bevorderen en als uitgangspunt kunnen dienen voor een nieuw product of activiteit. Eén van de criteria is dat de
jonge deelnemers gebruik maken van technologie.
Initiatiefnemer van de Youth4Health Challenge is AHTI, het Amsterdam Health & Technology Institute. AHTI wil
gezondheid bevorderen door de inzet van slimme technologie, het stimuleren van talent en het creëren van
bewustwording. Een goede gezondheid wordt in de jonge jaren gelegd, daarom zijn ook kinderen een belangrijke
doelgroep van AHTI.
De Youth4Health Challenge is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting Jong Ondernemen en
met steun van Gemeente Amsterdam. Jong Ondernemen brengt jaarlijks op Prinsjesdag een lespakket uit dat
kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool op jonge leeftijd de basisprincipes van ondernemerschap
bijbrengt. Dit jaar werd het landelijke thema, op voorspraak van AHTI, Gezondheid & Technologie. Daarmee sluit
AHTI aan op drie landelijk gedragen thema’s van de overheid: gezondheid, technologie en ondernemerschap.
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HOOFDLUIS BESTRIJDEN
Ondanks de geweldige inzet van onze luizenouders kampen we op Atlantis momenteel met een behoorlijke
uitbraak van hoofdluis. In alle bouwen zijn bij sommige kinderen hoofdluis en neten aangetroffen. Uiteraard zijn
hun ouders geïnformeerd en gevraagd de nodige maatregelen te nemen. De school heeft inmiddels ook contact
met de schoolverpleegkundige van de GGD opgenomen om te kijken wat we nog meer zouden kunnen doen. In
de tussentijd vragen we u om alert te zijn en te kammen, kammen, kammen. Hierbij een uitgebreide uitleg van
het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (www.hoofdluis.org ) hoe u hoofdluis kunt bestrijden.
Jaarlijks krijgt zo’n 10 procent van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis is niet gevaarlijk, maar
wel lastig. Als je hoofdluis aantreft is dat geen reden voor paniek. In dit plan lees je welke methodes er zijn en
welke stappen je moet ondernemen om er zo snel mogelijk vanaf te komen.
De methodes Er zijn 2 methoden om hoofdluis te behandelen: 1. Nat Kam methode 2. Behandelen van het haar
met een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen; Het voordeel van de nat kam methode is dat het
goedkoop is en geheel natuurlijk. Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een luis over
het hoofd ziet (en weer opnieuw moet beginnen) groot is.
Antihoofdluismiddelen koop je bij drogisterijen, apotheken en supermarkten en zijn op basis van permetrine,
malathion en dimeticon. Chemische bestrijdingsmiddelen werken op basis van malathion of permetrine, ze
vergiftigen de luis. Evenals de nat kam methode leidt een behandeling met dimeticon niet tot
resistentieontwikkeling. Middelen op basis van dimeticon zijn mede daarom ook aanbevolen door het RIVM en
dan specifiek een geregistreerd geneesmiddel. Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen
effectief.

Stap 1 - Voorbereiding
Kies voor de nat kam methode of voor een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen. Zorg dat je de
gewenste producten in huis hebt, of haalt. Het is altijd verstandig om preventief een antihoofdluismiddel in huis
te hebben. Zorg dat je sowieso een luizenkam/netenkam in huis hebt.
Controleer het hele gezin. Kam boven een wit vel of de wastafel. Het verschil tussen dode en levende neten is
soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde) neten zitten vlakbij de hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege)
neten groeien mee met het haar en zitten verder van de hoofdhuid verwijderd.
Stap 2. - Behandelen
Als je voor een antihoofdluismiddel gekozen hebt:
Behandel de besmette gezinsleden met het middel, conform de instructies in de bijsluiter of de
gebruiksaanwijzing. Behandel niet preventief met middelen tegen hoofdluis! Dit heeft namelijk geen zin en indien
chemische producten gebruikt worden, werkt dit resistentie in de hand.
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Stap 3 - Kammen
Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit.
Breng vervolgens ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit. Kam vervolgens alle luizen en neten uit
het haar volgens de kaminstructies.
Kaminstructies:
Kam gedurende 14 dagen elke dag het haar met een luizenkam/netenkam, eventueel in combinatie met
crèmespoeling. Per kambeurt moet je rekenen op ongeveer 15 minuten. Je gaat als volgt te werk:


Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten uit het haar.



Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de luizenkam/netenkam en kam
het haar van achter naar voren, tegen de hoofdhuid aan; start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje,
na elke kambeweging op naar het andere oor. Vastgeplakte neten kan je eventueel losweken door te
deppen met azijn.



Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of je
luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de wc of wasbak.



Ga regelmatig over dezelfde gebieden heen voor de zekerheid. Let extra op haar dicht bij de hoofdhuid,
achter de oren, in de nek en haar hangend over het voorhoofd.



Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar en maak de kam goed schoon. Je kunt de kam 5 minuten
uitkoken of ze ontsmetten met alcohol (70%). Maak de luizenkam na gebruik van elk gezinslid steeds
grondig schoon.

Stap 4 – informeer je omgeving
Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten. Waarschuw ook de ouders/verzorgers
van vriendjes/ vriendinnetjes, een logeetje, sportverenigingen etc. zodat daar ook gecontroleerd kan worden.
Stap 5 – Blijf alert
Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Als je opnieuw (levende) hoofdluizen constateert, volg je het
stappenplan opnieuw vanaf stap 1. Blijf na 14 dagen alle gezinsleden één keer per week controleren met een
luizenkam/netenkam, zeker zolang er hoofdluis heerst.
Let Op - Wassen en Stofzuigen is niet meer nodig.
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt ingetrokken. Er is geen wetenschappelijk
bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en
jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van luizencapes of -zakken. Dit kan veel tijd en stress schelen!
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ONDERBOUW
Gezonde broodtrommels in de onderbouw:
We vinden het fijn om te merken dat ook u gezonde voeding belangrijk vindt.
Hier ziet u een paar voorbeelden van de onderbouw:

MIDDENBOUW
Deze maand was juf Anouk op doorreis in Amsterdam. Daar zag zij Jenaplanschool
Atlantis. Dat zag er gezellig uit met al die leuke kinderen, juffen en meesters en
vooral ook de weekopening en vieringen.

Kwam dat even goed uit, want juf Rianne van de Onderzeeër en het Kraaiennest
wilde ook graag op reis. Anouk stelde voor om van plekje te ruilen. Dan kon zij
genieten van Atlantis en dan kon Rianne genieten van haar droomreis. Zo gezegd zo
gedaan. Juf Anouk maakt haar reis via Atlantis waar ze 3 maanden blijft voor zij
verder trekt. Juf Rianne vertrekt naar Zuid-Amerika, waarna zij na de kerstvakantie
weer terug zal keren op Atlantis.
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BOVENBOUW
Werkweek in Bladel
Inmiddels hebben de stamgroepen Het Rif en De Waterval hun werkweek erop zitten. De leerlingen hebben een
fantastische week gehad. De ervaringen van De Waterval zijn te lezen op de muurkrant bij het lokaal. Hun
verhalen verhevigen de zogenaamde Bladelkoorts van de leerlingen van De Zeven Zeeën, die aanstaande
maandag naar Bladel vertrekken.

Intekenlijst voorleesopa's en oma's
Het thema van de kinderboekenweek 2016 luidt: Voor altijd jong! Over opa's en oma's. Iedereen vindt het heerlijk
om voorgelezen te worden. De leerlingen van de bovenbouw voelen zich daar ook nooit te oud voor en zouden
het fantastisch vinden als opa's en oma's tijdens de Kinderenboekenweek in de groepen komen voorlezen. Vanaf
maandag hangt een intekenlijst bij de deuren van de bovenbouwgroepen.

SCHAKELKLAS DE BOEG
In de Boeg zijn we deze week begonnen met de voorbereidingen voor de kinderboekenweek. Woensdag 5
oktober gaat deze landelijk van start, maar op Atlantis beginnen we al maandag.

We houden de boeken nog even geheim!

Voor deze feestelijke leesweek hebben we natuurlijk wel boeken nodig… Voor de kinderboekenweek mogen de
kinderen zelf boeken kiezen.

Vier kinderen uit de Boeg en drie kinderen uit de onderbouw hebben, samen met drie moeders uit het Biebspant,
deze boeken gekocht bij boekhandel Meck en Holt op Tussenmeer. Deze worden maandag officieel
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gepresenteerd tijdens de weekopening. Alvast bedankt, Biebspant en kinderen!

Weer of geen weer…

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.

KINDERKOOR OSDORP
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Heb je altijd al willen zingen? Durf je of vind je het eng? Heb je veel of geen
ervaring? Maakt niet uit. Iedereen is welkom!
Je leert meer over je stem, ademhaling en klank. Je gaat ritme en maat voelen en met je hele lijf zingen. Leuke,
gekke, grappige, mooie kinder- en popliedjes. En optreden in de buurt natuurlijk!
Wanneer?: t/m 23 december elke vrijdag: 15.30 - 16.30 uur
Voor wie?: Kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar
Lesgeld?: Nee!
Waar is 't?: Buurtentree Tussenmeer 104, 1069 DS Amsterdam Osdorp
Is er plek voor mij: Ja! Er is nog plaats voor 10 enthousiaste kinderen
Wie geeft les?: Ervaren zangjuf Sandra Stark
Hoe geef ik me op?: Mail of bel vrouwenvamsterdam@gmail.com / 06 55988943, stark26@zonnet.nl / 06
53527669
Dit project is een initiatief van Stichting Vrouwen van Amsterdam en wordt mede gefinancierd door subsidie van
het Stadsdeel Nieuwe West.

