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Vakanties en belangrijke
data
Kerstvakantie
26 dec - 6 jan 2017
Studiemiddag vanaf 12.30
uur
11 januari 2017

NIEUWSBRIEF

Welkom op Jenaplanschool Atlantis
OUDERS ZORGEN VOOR FANTASTISCH SINTERKLAASFEEST
Dankzij de vele ouders die maandag flink de handen uit de mouwen staken, is de
Sinterklaasviering op Atlantis een groot succes geworden.

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)

Met pepernoten, cadeaus, surprises (in de bovenbouw), dansende Pieten en als hoogtepunt het
bezoek van Sinterklaas, was 5 december een fantastische dag. De kinderen hebben enorm
genoten. De Pieten speelden zelfs buiten mee in de pauze, wat natuurlijk voor grote hilariteit
zorgde.

Studiedagen

Voor de onder- en middenbouw waren er zakken vol cadeautjes. Ook de bovenbouwgroepen
kregen een cadeau; een activiteit naar keuze voor de hele groep.

Studie tweedaagse
ma. 26 & di. 27 jun 2017

Ouders van Atlantis: hartelijk bedankt!
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SCHOOL 11 JANUARI EERDER UIT
In verband met een ingelaste studiemiddag is Jenaplanschool Atlantis op woensdag 11 januari om 12.30 uur uit.
Dit geldt voor alle groepen. Wij hebben alle bij ons bekende BSO’s hierover ingelicht. Toch raden wij u aan om ook, indien
nodig zelf even met de BSO van uw kind contact op te nemen.

HERINNERING OUDERBIJDRAGE
Binnenkort ontvangen de ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben een herinneringsbrief.
Misschien bent u het vergeten of er nog niet aan toegekomen. Dat kan gebeuren. Wij willen u toch heel dringend verzoeken
om de bijdrage zo spoedig mogelijk te voldoen. Zonder ouderbijdrage kunnen de stuurgroep en spanten geen leuke activiteiten
voor de kinderen verzorgen.
Het is voor sommige gezinnen ook mogelijk om voor schoolkosten zoals de ouderbijdrage een beroep op de
scholierenvergoeding te doen. Op 21 december is hiervoor een voorlichtingsbijeenkomst op school.

VOORLICHTING PAK JE KANS
Ouders die meer willen weten over onder andere de scholierenvergoeding en andere financiële hulp van de gemeente
zijn woensdag 21 december van harte welkom bij de voorlichtingsbijeenkomst Pak je Kans!
Van 8.30 tot 10.00 uur bent u van harte welkom in Schakelklas De Boeg.
Van de Pak je Kans! Ambassadeurs krijgt u informatie hoe u beter gebruikt maakt van de inkomensondersteunende regelingen
van Amsterdam. Bijvoorbeeld: de Stadspas, scholierenvergoeding, zorgverzekering, bijzondere bijstand, gratis openbaar
vervoer, etc..
U krijgt ook informatie over sportactiviteiten in de buurt. Maar ook hoe u gezonder en goedkoper kunt eten. Onze ouder- en
kindadviseur Christa is ook aanwezig. Zij kan vaak helpen met de aanvraag.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ching-Men Leung (projectleider projectbureau BMO): 06-55898415.

BIJEENKOMST OUDER- EN KINDTEAM
Esma en Christa van het Ouder en Kindteam (OKT) organiseren donderdag 15 december om 8.30 uur weer een koffieochtend op school.
De thema's zijn:
* Bij meerdere kinderen in het gezin de balans vinden tussen de verschillende leeftijden (en jongen/meisje) en individuele
aandacht.
* De agenda van de kinderen en huiswerk
* De sturing van concentratie en zelfstandigheid bij uw kind.
U bent van harte welkom!

3

FILMPJE OVER JENAPLAN OP WEBSITE
Natuurlijk zijn we erg trots op ons Jenaplanonderwijs. Daarom zijn we blij dat de
Nederlandse Jenaplanvereniging een kort, duidelijk filmpje heeft gemaakt waarin het
onderwijsconcept wordt uitgelegd.
U kunt het filmpje bekijken door naar onze site (www.jenaplanschoolatlantis.nl) te gaan en op
de homepage een klein stukje naar beneden te scrollen. U vindt de film ook op YouTube:
https://youtu.be/ahj9TBCiI9c
De moeite van het bekijken waard!

OUDERKRING OP 18 JANUARI
Zet woensdag 18 januari 2017 vast in de agenda. We organiseren dan weer een
ouderkring op school.
Het precieze programma volgt nog. De ouderkring wordt ’s avonds gehouden. Alle ouders en
verzorgers zijn uiteraard van harte welkom.

ONDERBOUW
In de onderbouw hebben we 2 december een pietenochtend gehad. Alle kinderen van de
onderbouw hebben hun pietendiploma gehaald.
Ze hebben heel goed als pieten gegymd, pepernoten gebakken, een pietenmuts gemaakt en
een schilderij voor sinterklaas. Fijn dat er ouders waren om te helpen!
Op 5 december is sinterklaas langs geweest. De sint en de pieten kwamen langs tijdens
het spelen in de klas.
De kinderen hebben aan de sint en de pieten laten zien wat ze aan het doen waren. Sinterklaas
en de pieten hebben bijvoorbeeld meegedaan met puzzelen of verven. Het waren gezellige
dagen!
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MIDDENBOUW
Sinterklaas is ook weer langs geweest in de middenbouw! Het was een geslaagde dag. De Pieten speelden buiten met de
kinderen en bij de bezoekjes in de groepen konden de kinderen even Sinterklaas persoonlijk de hand schudden, vragen
stellen en iets laten zien.
Nu nog twee weken voordat het kerstvakantie is. De groepen zijn al mooi versierd en overal de gezellige kerstverlichting,
brengt kinderen in kerststemming. Met ons thema religie hebben we in deze tijd ook aandacht voor andere religies met hun
eigen vieringen , feesten en gebruiken.
Ook in deze tijd is de hulp van ouders zeer welkom. Bijvoorbeeld hulp bij knutselen in de klas, hand-en spandiensten bij het
kerstcircuit , het organiseren van en helpen bij de kerstlunch en daarna het schoonmaken van de klas. Geef u voor al deze, of
een van het hiervoor genoemde, op bij de leerkracht van de groep van uw kind. Vele handen maken licht werk en het is nog
gezellig ook! We maken er samen weer twee leuke weken van !
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BOVENBOUW
Sinterklaasfeest
Wat was het een schitterend verjaardagsfeest voor onze Goedheiligman. Het is een goed
Hollands gebruik dat ter ere van zijn verjaardag in heel Nederland surprises en
gedichten worden gemaakt om iemand anders te verrassen. De kinderen van de
bovenbouwgroepen hebben enorm hun best gedaan op de surprises en de gedichten. En dat
was te zien aan alle fraaie verpakkingen en te horen aan alle mooie volzinnen.

Kerstfeest
Het tweede grote feest dat in december op Atlantis wordt gevierd is het Kerstfeest. De
voorbereidingen zijn in volle gang. In de groepen zullen de kinderen een kerstlunch
gebruiken. Zou u willen meehelpen om deze lunch een groot succes te laten worden door
voor wat lekkers te zorgen? In het klaslokaal van de verschillende groepen komt een lijst te
hangen, waarop u kunt aangeven wat u zou kunnen maken of kunnen geven. We houden u op
de hoogte over de verdere invulling van het feest.

DE BOEG: GROEP 3
Dit keer geen stukje over de schakelklas in deze nieuwsbrief, maar over wat er nog meer
gebeurt in De Boeg. Niet alleen komen hier vier dagen in de week kinderen om extra
ondersteuning te krijgen op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat, maar drie
dagen per week komen ook de kinderen uit groep 3 naar boven.
Elke dinsdag en donderdag, vroeg in de ochtend, zitten we in de kring en bespreken de
woorden die voorkomen in de tekst die we gaan lezen. Zo begrijpen alle kinderen wat er
bedoeld wordt. Dan vertel ik waar de tekst over gaat, en wat kinderen daar al van weten. Zo
kan ieder kind zich richten op het onderwerp van de tekst en zich een beeld vormen bij wat er
verteld wordt. Dan lees ik de tekst voor. Ik vertel hardop wat ik voor me zie en of ik dat ook
eens heb meegemaakt. Ook vertel ik wat ik me afvraag, en een stukje niet begrijp. Zo leren
kinderen voor zich te zien wat ze horen of lezen (visualiseren) en maken ze verbindingen in
hun hoofd met wat ze al weten en kennen (verbinden). Ook leren ze om vragen te stellen
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tijdens het lezen en dat je altijd een stukje terug kan lezen als je iets niet snapt. Als we de hele tekst hebben doorgenomen,
bespreken we de vragen die bij de tekst horen. Deze vragen controleren of de kinderen de tekst in zijn geheel begrepen
hebben.
Daarna gaan de kinderen in tweetallen lezen, of aan de instructietafel met mij samen lezen. De kinderen die snel klaar zijn,
maken een tekening bij de tekst.

Op maandagmiddag doen we drama. We hebben dan een kringgesprek over een bepaald thema, en daarna een toneelstukje,
dansje of liedje. Binnen het dramaspel komt veel woordenschat voor. Op dinsdagmiddag is er spel. Kinderen kunnen dan
lekker hardop praten als dat nodig is, bewegen als ze dat nodig hebben en werken aan wat zij willen; van kleine strijkkralenkunst tot grote tekeningen op het krijtbord.

DOEKOE VOOR ATLANTIS
Dankzij het harde sparen van ouders en kinderen heeft onze school het mooie bedrag van 314,50 euro ontvangen van
Coop.
Met de zogenaamde Doekoe-actie konden klanten bij Coop meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor basisscholen
bij hen in de buurt. Veel klanten hebben ook in 2016 weer Doekoe-munten gedoneerd voor de scholen, zodat ze gratis sporten spelmaterialen kunnen bestellen. De cheque is namens de school opgehaald door Berkay en Nayan van Het Schateiland,
onder begeleiding van Ina van Kersbergen.

GEVONDEN VOORWERPEN
Is uw kind iets kwijt? Bij de voordeur staat een doos met gevonden voorwerpen.
We vragen u hier voor de kerstvakantie eens goed in te kijken. Voorwerpen er na de kerstvakantie nog niet opgehaald zijn,
doneren wij aan een goed doel.
Bedankt voor uw medewerking!
Team Atlantis

