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NIEUWSBRIEF

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

TUINSPANT IN ACTIE
Zaterdag 1 oktober was het zover! Samen met ouders en kinderen zijn we begonnen met
het aanleggen en inrichten van onze schooltuin.

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)
Het was prachtig weer en wat waren er veel enthousiaste mensen gekomen!
Studiedagen
Over een paar weken gaan we weer verder. Komt u dan ook helpen?
Studie tweedaagse
ma. 26 & di. 27 jun 2017

Als u planten heeft voor onze tuin dan zouden we daar erg blij mee zijn. Planten waar
vlinders of bijen op afkomen krijgen wij graag en ook struiken zoals bramen, frambozen of
andere eetbare bessen zijn erg welkom.
Op die manier gaat de tuin een plek worden waar kan worden ontdekt en kan worden
geproefd.
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ONDERBOUW
Vanuit Jump-in is er in de onderbouw een les gegeven in racketsport. Deze vond afgelopen
dinsdag plaats tijdens de gymles. Tijdens deze les hebben de kinderen kunnen oefenen met
rackets, batjes, shuttles, ballen en ballonnen. De kinderen hebben goed geoefend en hadden
het erg naar hun zin!

MIDDENBOUW
De afgelopen weken zijn we in de middenbouw bezig geweest met het thema
Kinderboekenweek; Voor altijd jong. We hebben geleerd hoe een boek gemaakt wordt, welke
prijzen een boek of de maker van een boek kan winnen en welke beroepen er allemaal bij
horen. Bij de kinderboekenweek hoort natuurlijk lezen en voorlezen, daarom zijn er de
afgelopen weken regelmatig ouders en grootouders in de groepen geweest om voor te lezen.
De kinderen en wij hebben genoten van alle verhalen!
Voor de vakantie zijn alle lokalen schoongemaakt. Dank aan alle ouders die geholpen hebben!
Langs deze weg willen we u ook graag bedanken voor de attenties op 5 oktober, de Dag van
de Leerkracht! Veel bollen zijn al geplant. We hopen op een mooie bloemenzee in het
voorjaar!
Na de vakantie gaan we aan de slag met het thema Kunst en
Cultuur. We zullen ons gaan verdiepen in de schilder Vincent
van Gogh. Mocht u thuis leuke spullen hebben voor dit thema,
horen we het graag!
Tot slot: een fijne herfstvakantie gewenst! Tot 24 oktober!
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BOVENBOUW
Bladel
De werkweken van het schooljaar 2016-2017 zitten er weer op. De leerlingen van De Zeven
Zeeën zijn weer thuis, en ook zij hebben genoten in Bladel. Naast het vakantiegevoel hebben
de kinderen hard gewerkt. Zij hebben een verhaal ontworpen rond de het mysterie van Kaat.
Daarnaast zijn de kinderen veel te weet gekomen over verschillende soorten bomen in Bladel.
Elk kind heeft een herbarium gemaakt, waarin gedroogde bladeren worden verzameld. In de
gangen van de bovenbouw is het één en ander uitgestald, komt dat zien!
Koffieochtend
Afgelopen donderdag was het een gezellige drukte in de bovenbouwgroepen. Ouders konden
onder het genot van een kopje koffie een half uur in het lokaal van hun kind de zogenaamde
Bladelfoto's bekijken en de sfeer in de groep 'proeven'.
Gymles op maandag 31 oktober
Op maandag 31 oktober wordt er in jaargroepen gegymd. De gymtijden worden nog
gecommuniceerd.
Programma Kunst en Cultuur
Vanaf 24 oktober tot 18 november wordt er in de WO-lessen bijzondere aandacht geschonken
aan architectuur. De kinderen leren onder andere over de verschillende soorten gebouwen, de
verschillende soorten bouwstijlen en over het materiaal waarvan een gebouw is gemaakt. De
leerlingen gaan zelf ook miniatuurbouwwerken maken. Voor deze lessen hebben we veel
kleine doosjes nodig. Zou u de school willen helpen deze te verzamelen? U kunt denken aan:
melkpakken, macaronidoosjes, luciferdoosjes etc.
Daarnaast beschouwen de kinderen in deze periode wordt ook het werk van twee Nederlandse
schilders, te weten Van Gogh en Rembrandt.

SCHAKELKLAS DE BOEG
In de Boeg zijn we al erg druk met het geven van korte presentaties. Hiervoor gebruiken we de
Kidsweek, een krant voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar, en het voorleesboek De
Griezels van Roald Dahl.
Nadat we een begrijpend leesles uit de Kidsweek hebben
gedaan, krijgen de kinderen de krant mee naar huis. Zij bereiden
een presentatie voor over een artikel naar keuze. Hierbij
vertellen ze kort waarom ze dit artikel hebben gekozen, waar het
over gaat en wat er bijzonder aan is. Veel kinderen krijgen de
smaak te pakken en willen steeds meer presentaties geven over de artikelen!
De Griezels gaat over twee hele nare mensen, meneer Griezel met een vieze baard en
mevrouw Griezel met een glazen oog. Zij zijn net zo lelijk als Kaat, omdat zij – net als Kaat –
lelijke gedachten hebben. Dat blijkt vooral uit hun pestgedrag naar elkaar toe. Ze lijken totaal
niet op de lieve opa’s en oma’s die de kinderen hebben! Elke dag heeft een kind uit de Boeg
een stuk voorbereid uit het boek, en leest dit voor. De schrijver Roald Dahl gebruikt
fantastische zinnen en verzint soms zijn eigen woorden. Het is een grappig en spannend boek.

Een van de favoriete scenes van de kinderen is wanneer
mevrouw Griezel wormen doet door de spaghetti van meneer Griezel..
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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
Het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage is misschien aan uw aandacht ontsnapt.
Mocht dit zou zijn dan wil ik u hierbij, namens de stuurgroep, verzoeken om de
ouderbijdrage alsnog 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,
bibliotheek-, 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

SCHOOLGIDS OP WEBSITE
Om kosten te besparen heeft de school er dit jaar voor gekozen om de schoolgids niet meer te
laten drukken. We hebben uiteraard nog wel een schoolgids, vol informatie over
Jenaplanschool Atlantis. U vindt deze op onze site:
http://jenaplanschoolatlantis.nl/wp-content/uploads/2016/07/Schoolgids_Atlantis-20162017.pdf
Of ga naar Onze School en kies vervolgens Schooldocumenten.
Wist u ook dat u de kalender op www.jenaplanschoolatlantis.nl kunt vinden én importeren in
uw smartphone of computer? Ga naar het kopje Ouders en kies vervolgens Agenda. Als u
rechts onderaan de kalender drukt op het knopje Abonneer kunt u zelf kiezen in welke agenda
u de schoolkalender wilt importeren.

