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Vakanties en
belangrijke data
Kerstvakantie
26 dec - 6 jan 2017

Welkom op Jenaplanschool Atlantis

Studiemiddag vanaf
12.30 uur
11 januari 2017

KERSTMIS OP ATLANTIS

Ouderkring
18.45 uur
18 januari 2017

Sinds maandag zingen we met hele school op het schoolplein rond een vuurtje
kerstliedjes. We zingen Midden in de Winternacht, De herdertjes lagen bij
nachte, Stil nu, Kling klokje kling, Jingle Bells en We wish you a merry
christmas.

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

De kerstkaarten die in de groepen zijn gemaakt kwamen in de grote zaal te hangen.
Het aantal groeide met de dag. Op de laatste dag hebben we de kerstkaarten
uitgedeeld. Donderdag was ons kerstcircuit. Tijdens dit circuit vormen kinderen uit
verschillende bouwen een groepje, die verschillende kerst(knutsel)activiteiten doen.
De leerlingen uit de bovenbouwgroepen de verantwoordelijkheid over jongere
kinderen. Het was een geweldig gezicht om te zien hoe onze 'stoere en grote'
bovenbouwleerlingen zich over hen ontfermden, zodat ze een fijne ochtend hadden.
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Onderweg kwamen de kinderen tot hun verrassing een Romeinse Heraut tegen die
de kinderen sommeerde om zich in te laten schrijven in de stad waar hun familie
vandaag kwam, daarna eiste de levensechte ezel die Maria naar Bethlehem droeg
hun aandacht op en hoorden ze een engelenkoor zingen. Nadat de kinderen ook de
herders hadden gesproken, troffen ze Jozef, Maria en het kindje Jezus in een stal.
Hierna volgde een kleine pauze met warme chocolademelk en kerstkransjes. De
speurtocht eindigde met de drie koningen, die hun geschenken toonden.
Onze bovenbouwers brachten daarna nog wat kerstliederen ten gehore in het Leo
Polakhuis. De leerlingen van Zeven Zeeën schudden na hun lied de mensen de hand
om hun een gelukkig nieuwjaar te wensen. Eén leerlinge was behoorlijk onder de
indruk toen één van de bewoners zichtbaar ontroerd was door deze aandacht.

Daarna mochten de kinderen genieten van een heerlijke kerstlunch. Wat heeft u als
ouders uw best gedaan! In alle groepen smulden de kinderen van broodjes, beleg,
kippenpootjes, loempia's, koude salades enzovoort. Volgens goed gebruik op
Atlantis, was er veel te veel eten. De bovenbouwleerlingen hebben na hun lunch het
eten wat over was naar Cordaan gebracht. De asielzoekers die daar zitten, waren
enorm verrast dat zij ook mochten/ konden genieten van de lekkernijen.

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie en de gezellige
sfeer, hartelijk bedanken. Voor volgend jaar alle goeds, en we kijken uit naar
een jaar vol vrede en saamhorigheid! Team Atlantis

SCHOOL OP 11 JANUARI EERDER UIT
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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.

AANBOD OUDER- EN KINDTEAM IN 2017
Positief Opvoeden voor ouders van tieners (11 -18 jaar)
Vanaf 26 januari start de Cursus Opvoeden voor ouders van tieners. Deze bestaat uit 5 bijeenkomsten die
plaatsvinden op donderdag tussen 9.15 en 11.45 op OKC De Kikker. Aanmelden kan tot 10 januari bij Alev
Yerden (a.yerden@oktamsterdam.nl) of Esma Bouchachout (e.bouchachout@oktamsterdam.nl)
Positief opvoeden voor ouders van kinderen in de leeftijd van 12 jaar en jonger
Op 8 maart start de Cursus Opvoeden voor ouders van kinderen tot 12 jaar. Deze bestaat uit 5 bijeenkomsten die
plaatsvinden op woensdag tussen 9.15 en 11.45 op OKC De Kikker. Aanmelden kan tot 16 februari bij Alev
Yerden (a.yerden@oktamsterdam.nl) of Fatma Kaya (f.kaya@oktamsterdam.nl)
KERS-groep (Kinderen en Rouw Samen)
De KERS-groep is voor kinderen van 9-12 jaar van wie een ouder of ander gezinslid is overleden (langer dan 3
maanden geleden), en die behoefte hebben aan erkenning en ondersteuning van het verlies. In de KERS-groep
komen 4 thema’s aan bod: besef dat iemand echt dood is, omgaan met gevoelens, verder leven met gemis en
herinneringen en tot slot je leven oppakken met de overledene in je hart. De groep gaat starten in januari op de
woensdag tussen 15.00 en 16.30 uur en vindt plaats op OKC De Kikker. Het programma bestaat uit 3
bijeenkomsten voor de ouders en 8 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst voor de kinderen. De
aanmelding kan door een ouder of een contactpersoon (familielid, ouder-kind adviseur, IB-er) worden gedaan en
gaat via het secretariaat van Prezens Amsterdam (088) 788 50 55 / aanmelding@prezens.nl
KIES (Kinderen In Echtscheidings Situatie)
KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie de kans om in een veilige omgeving te vertellen over wat zij
meemaken. Zonder rekening te hoeven houden met de gevoelens van hun ouders. Doordat alle groepsgenoten
hetzelfde meemaken, merken kinderen dat zij niet de enigen zijn in een scheidingssituatie.
De KIES-training is gepland in januari 2017 op de maandag na school, van 15.30 tot 16.45 uur in De Speelotheek
in het OKC De Kikker. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen tot 9
januari worden aangemeld bij Saskia van BIJPippa (saskia@bijpippa.nl)
Informatiemarkt over de overstap naar het voortgezet onderwijs:
Woensdag 11 januari 2017, OKC de Kikker aan het Evertweertplansoen 3 (Johannesschool). De inloop is vanaf
14.00 uur. Het programma duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Op de informatiemarkt wordt een presentatie gegeven
door het Ouder- en Kindteam en het Onderwijs Consumenten Organisatie over de overstap van basis naar
voortgezet onderwijs. Er zijn tafels van verschillende middelbare scholen en instellingen.
Verder wijzen wij u graag op de mogelijkheid om met het Ouder en Kindteam te chatten; Kinderen… Chat
er over!
Mijn dochter moet nu echt gaan sporten, hoe leert mijn zoontje voor zichzelf op te komen? Onze pre-puber drukt
een stempel op het gezinsleven, ik wil het graag gezellig houden?
De scheiding is ingrijpend, hoe ontzien we de kinderen? Als ouder ben je voortdurend
bezig met de opvoeding en het opgroeien van je kind. Via de chat kan iemand van
het Ouder- en Kindteam met je meedenken. Chatten over kleine en grote vragen kan
iedere middag op werkdagen. Natuurlijk kan je ook langskomen, mailen of bellen: 020
5555961. Wacht niet te lang, je bent altijd welkom bij de Ouder- en Kindteams
Amsterdam.
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Wij wensen u een hele fijne vakantie, fijne feestdagen en zien u graag terug in 2017!

OUDERKRING OP 18 JAN UARI
Zet woensdagavond 18 januari 2017 vast in de agenda. We organiseren dan
weer een ouderkring op school.
Esma Bouchachout van het Ouder- en Kindteam geeft deze avond een lezing geven
over veerkracht bij kinderen. Verdere informatie hierover en de rest van het
programma volgt in deze nieuwsbrief.
Alle ouders en verzorgers zijn uiteraard van harte welkom.

LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad is 16 december voor het eerst bij elkaar gekomen. Elke
stamgroep had twee vertegenwoordigers gestuurd.
De leerlingenraad heeft het gehad over de besteding van de opbrengst van de
sponsorloop van vorig schooljaar. De loop heeft 1884 euro opgeleverd. De kinderen
willen meer springtouwen en een klimrek op het schoolplein. De directeur gaat
uitzoeken welke mogelijkheden er zijn en deze aan de leerlingenraad voorleggen.
Het volgende punt was de sponsorloop van dit jaar. Deze wordt in het voorjaar
gehouden, maar waar gaan de kinderen voor lopen. Naar aanleiding van een
onderwerp uit Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) stelden Hüseyin Mete en Rayan uit
De Waterval voor om te gaan lopen voor onderzoek naar een medicijn voor de ziekte
van Huntington. De leerlingenraad steunde dit voorstel massaal.
Het laatste punt was voorstellen om de school nog leuker en/of beter te maken. Elke
stamgroep had hier goed over nagedacht. Zo wil de Onderzeeër de dieren terug op
school, het Schateiland meer woordenboeken, De Zeven Zeeën nieuwe
bibliotheekboeken, Het Rif weer dieren op school én terugkeer van de dierenbeurt,
De Waterval een pingpongtafel en van bijna alle groepen mag de tweede pauze
langer.
De directeur gaat al deze ideeën in het team bespreken en komt daar in de volgende
vergadering van de leerlingenraad op terug. Deze is op 10 februari 2017.

GEVONDEN VOORW ERPEN
Is uw kind iets kwijt? Bij de voordeur staat een doos met gevonden
voorwerpen.
We vragen u hier voor 3 januari eens goed in te kijken. Voorwerpen die dan nog niet
opgehaald zijn, doneren wij aan een goed doel. Bedankt voor uw medewerking!

