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Vakanties
Kerstvakantie
26 dec - 6 jan 2017
Voorjaarsvakantie
20 feb - 3 mrt 2017
Goede vrijdag
14 apr 2017

NIEUWSBRIEF
Welkom op Jenaplanschool Atlantis
TENTOONSTELLING ATLANTIS 2016
Juf Natascha opende vrijdag 18 September de tentoonstelling met het thema Kunst.
Veel ouders en grootouders kwamen de kunstwerken van de Atlantis-leerlingen
bewonderen.

Paasmaandag
17 apr 2017
Meivakantie
24 apr - 5 mei 2017
Hemelvaart
25 mei & 26 mei 2017
Pinksteren
5 jun 2016
Zomervakantie
start woensdag 19 jul,
12.00 uur - 1 sept 2017
Studiedagen
Studie tweedaagse ma.
26 & di. 27 jun 2017

De onderbouw maakte allerlei mooi werk op het platte, vlak maar ook in 3D.
De middenbouw maakte prachtige tekeningen en schilderijen en zij werden
geïnspireerd door Vincent van Gogh.
De bovenbouwkinderen hebben eigen gebouwen ontworpen. Het ging om
architectuur. De gebouwen waren als een kleine stad tentoongesteld in de grote
zaal, met eigen lichtjes en straatnamen. Het zag er sprookjesachtig mooi uit.
Voor de kinderen was een echt kunstkoekje gemaakt door de spantmoeders, wat
een klus!
Het werk van kinderen was prachtig uitgestald door de school en wij vonden het een
zeer geslaagde expo!
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Het Cultuurspant wil alle ouders die hebben meegeholpen met het inrichten en
afbouwen van de expositie hartelijk bedanken!

GMR OP ZOEK NAAR NIEUWE OUDERS
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van AMOS is op zoek naar vier
nieuwe ouderleden.
Jenaplanschool Atlantis is één van de 28 scholen die onderdeel zijn van de
Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS). Door de bestuurder van de
stichting worden besluiten genomen die de kwaliteit van het onderwijs, de gang van
zaken op scholen en de arbeidsvoorwaarden van het onderwijzend en
ondersteunend personeel op school beïnvloeden. Veel van die besluiten moeten
worden geaccordeerd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR),
het overlegorgaan van AMOS, die bestaat uit zeven ouders en zeven
personeelsleden.
Wat doet de GMR?
De GMR praat en overlegt met het bestuur, denkt mee, neemt initiatief, kijkt vooruit,
denkt na over consequenties van nieuw beleid, adviseert, toetst. Afhankelijk van het
onderwerp heeft zij recht op instemming of advies op het beleid van AMOS.
Waarom zou u instappen?
Als GMR-lid heeft u invloed op besluiten die invloed hebben op het beleid van AMOS.
Dit beleid heeft weer (indirect) gevolgen op de school van uw kind(eren). Leden van
de GMR hebben zitting zonder last- of ruggenspraak.
Andere redenen om eens na te denken om in de GMR te stappen, worden door
huidige ouderleden als volgt genoemd:


‘Dankzij de GMR van AMOS leer ik veel over de achtergronden en structuur
van het onderwijs in Amsterdam en kan ik met andere ouders en personeel
actief meedenken en meebeslissen over onderwerpen die van invloed zijn op
het onderwijs van mijn zoon.'



'Het is leerzaam en interessant. Toen ik werkloos werd heeft de GMR me
geholpen om scherp te blijven en me te oriënteren op een nieuw vakgebied.’



‘Doordat de GMR en het CvB samen werken, samen doen, en samen de
(leer)doelen bereiken vormen we de basis van een sterk en financieel
gezond AMOS.’

Ook de personeelsleden zien graag ouders in de GMR en wel hierom:


‘Het is goed om ouders in de GMR te hebben omdat zij vanuit hun eigen
beroepsachtergrond waardevolle adviezen kunnen geven. Daarnaast
belichten ouders een kant van ons onderwijs waar wij van kunnen leren.’
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Wat houdt het in:


We vergaderen veertien keer per jaar waarvan vijf keer samen met het
College van Bestuur, een keer met de Raad van Toezicht en een keer met
College van bestuur en Raad van toezicht.



Vergaderingen zijn meestal op dinsdagavond (aanvangstijd 17.30 uur).



Vooraf aan de vergadering worden diverse documenten ter voorbereiding
opgestuurd. Op de vergaderingen wordt hierover met elkaar gesproken en
advies of instemming gegeven.



We rekenen minimaal 2 jaar op uw deelname als u instapt.



U ontvangt een vacatievergoeding.



Vergaderingen vinden meestal plaats op het bestuursbureau van AMOS in
Amsterdam Osdorp (goed bereikbaar met OV en gratis parkeren).

Wanneer de GMR u aanspreekt en u overweegt om deel te gaan uitmaken van deze
invloedrijke club, dan kunt u zich per mail aanmelden bij de voorzitter:
Wendy Zondervan, wendy.zondervan@amosonderwijs. Zij vertelt u graag meer en
informeert u over eventuele toetredingsprocedures of -verkiezingen.
Alvast bedankt voor uw belangstelling.
Met vriendelijke groet,
Leden personeel- en oudergeleding GMR AMOS

VOORZICHTIG MET FOTO’S DELEN
Apetrots zijn we natuurlijk op de kinderen die op het podium staan. Ouders en
verzorgers maken daarom ook volop foto’s en filmpjes tijdens onze vieringen. Dat
begrijpen we heel goed. Maar het is niet toegestaan om dit beeldmateriaal op social
media te delen.
Niet alle kinderen mogen op de foto en niet alle ouders/verzorgers willen dat foto’s
of filmpjes van hun kind(eren) via social media worden gedeeld. Om ongewenste
situaties te voorkomen omtrent de privacy van de kinderen, wijzen wij u er bij deze
op om de foto’s en filmpjes alleen te delen in huiselijke kring en dus niet via social
media. Dank voor uw begrip.

ONDERBOUW
Sint is in het land!
Wij hebben onze schoen gezet op school en heel hard gezongen. De volgende dag
waren er cadeautjes, maar niet in onze schoenen! Die gekke grapjespiet had ze
verstopt, maar we konden gemakkelijk de cadeautjes vinden want we zagen
allemaal voetsporen in de klas.
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Natuurlijk hebben we ook al geknutseld.

Ook leren we rijmen en we oefenen met allemaal échte rijmwoorden, en
“toverrijmwoorden”.
Nu kunnen we met hulp van de juf al een rijmpje maken:
lieve Sint,
ik ben een kind
ik ben heel lief
ik schrijf een brief
ik ben niet stout
hout, oud, goud!

MIDDENBOUW
De natuurwandeling van het NME was
superleuk! De klas heeft er veel van geleerd.
De klas deed heel goed mee en we hebben
veel herfstdingen gevonden voor de
herfsttafel.
De juf had een mol en een vleermuis mee in
een potje, met sterk water er in. En ze had
een opgezette egel bij zich.
Sara en Moos
Schateiland
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BOVENBOUW
Project Architectuur
De kinderen uit de bovenbouw hebben hun project Architectuur met een gigantische
presentatie afgesloten. De grote zaal was in een waar museum omgetoverd. Nadat
de bovenbouwers hun fans langs hun maquettes hadden geleid, konden zij zich in
de lounge te goed doen aan toepasselijke lekkernijen.
Thema Religie
Het volgende thema is religie.De kinderen gaan meer leren over enkele
levensbeschouwingen en religies. Het is de bedoeling dat de kinderen ook een
gebedshuis van één van de grote wereldgodsdiensten gaan bezoeken. Verdere
informatie volgt zo spoedig mogelijk.

SCHAKELKLAS DE BOEG
Met De Boeg hebben we donderdag 24 november meegedaan aan een
promotiefilmpje van het Leo Polakhuis. De kinderen hebben bij terugkomst een
verslag geschreven over deze ervaring;
We gingen naar het Leo Polakhuis rond half elf. We gingen lopen met juf Kathinka,
vader van Elijah en vader van Rayan en de hele schakelklas. Het Leo Polakhuis is
naast een tempel. Het is niet ver. We gingen een film maken. Toen we binnen
kwamen zagen we bejaarden.
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Iemand ging ons begeleiden en toen gingen we naar een grote kamer. Er zaten drie
bejaarden. De kinderen moesten met de telefoon spelen, steeds als de oma’s en opa
gingen praten over vroeger in Osdorp. Toen was er een boerderij. De oude mensen
hadden het over vroeger in Amsterdam. Ze heten Anna Tang, Therese Berg en
Cornelis Tousset. We kregen een koekje en limonade. De regisseur zei dat we op
onze telefoon moesten kijken. Rayan keek naar voetbal en Elijah naar Pokemon.
Anna Tang is 89 jaar, Therese Berg was 86 jaar en Cornelis Tousset was 85 jaar. We
gingen ze vragen stellen.

Anna Tang is de buurvrouw van Rayan el Bouakili. Toen hij was geboren, kwam zij
op zijn babyfeestje. Hij zag haar in het bejaardentehuis en dat vond hij heel toevallig.
Ze is 89 jaar. Haar zoontje is heel aardig tegen hem.

REGISTERDIRECTEUR ONDERWIJS
Juf Natalie is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij geregistreerd
staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een
schooldirecteur gesteld worden.
Het Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair
onderwijs. Het Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale rol van
schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het register in het
leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere professionalisering te
stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich herregistreren.

Team Atlantis

