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NIEUWSBRIEF
Welkom op Jenaplanschool Atlantis
KNETTERGEKKE MAD SCIENCE SHOW OP ATLANTIS

Vakanties
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
start woensdag 19 jul,
12.00 uur - 1 sept 2017
Studiedagen
Studie tweedaagse ma. 26
& di. 27 jun 2017

Met een spectaculaire science show in de grote zaal gaf Mad Science dinsdag een
knallende aftrap voor deze wetenschap- en techniekcursus.
De naschoolse activiteit gaat 27 januari van start. De lessen duren van 14.30 tot 15.30 uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een
echte wetenschapper!
Alle kinderen hebben inmiddels een briefje mee naar huis gekregen waarmee ze zich in kunnen
schrijven en horen zeer binnenkort of ze mee kunnen doen met deze naschoolse activiteit. De
belangstelling is erg groot.
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ONTWIKKELINGEN RONDOM SCHOOLPLEIN
De school, en dan met name Ferdinand Ploegman (voorzitter MR) is al anderhalf jaar
met het stadsdeel bezig om een aantal zaken rondom de school en met name het
schoolplein te verbeteren. Vlak voor de kerstvakantie heeft een goed gesprek met een
aantal vertegenwoordigers van het stadsdeel ertoe geleid dat een aantal zaken nu wel
worden opgepakt.
Afscheiding sloot
We willen graag een natuurlijke afscheiding tussen schoolplein en sloot. Uiteraard om de
veiligheid te verbeteren en omdat een natuurlijke afscheiding beter bij de huidige inrichting
van het plein past. Op de valreep wist het stadsdeel geld te vinden om een hek van 14 meter te
plaatsen. Dit hek moest dienen als afscheiding van het plein en de sloot én de doorgang tussen
school en sloot afsluiten. Helaas is het hek zover van de waterkant geplaatst dat er geen goede
afsluiting is. Dit hebben we gemeld aan het stadsdeel, die nu met de aannemer in gesprek is
over een oplossing. Voor verdere afscheiding van plein en sloot moet het stadsdeel nog geld
vinden.
Afvoer van water
Aan de voorzijde en zijkant van de school blijft na regenbuien water staan. Het gevolg is een
modderig kleuterplein en bij vorst kans op gladheid. Waternet is verantwoordelijk voor een
goede waterafvoer (drainage). Waternet gaat een onafhankelijke partij opdracht geven hier
onderzoek naar te doen en met oplossingen te komen. We weten helaas nog niet hoe lang dit
gaat duren.
Verkeer
Op de plek van de drempel komt, zeer waarschijnlijk in februari, een zebrapad. Onze hoop is
dat de oversteek daardoor veiliger gaat worden. Ook hebben we het stadsdeel gevraagd om het
eenrichtingsverkeer voor fietsers op te heffen. Dit gaat tegen het huidige verkeersbesluit in.
Daardoor kan alleen de wethouder besluiten om een uitzondering te maken. Hier wachten we
nog op.
Gedeeld gebruik
Alleen de voorzijde van het schoolplein is van de school. De achterzijde is van het stadsdeel en
tevens openbaar speelterrein. Los van de vraag of er geld voor is, moeten wij dus altijd bij het
stadsdeel aankloppen voor verbeteringen of veranderingen.

OUDERKRING
De tweede Ouderkring van dit schooljaar werd afgelopen woensdag gehouden. De ouders
die ondanks de kou naar school waren gekomen, kregen informatie over de laatste
ontwikkelingen op Atlantis, verdere uitleg over een van onze Jenaplan-basisactiviteiten
(Gesprek) en een lezing van het Ouder- en Kindteam over het bevorderen van veerkracht
bij kinderen.
Hierboven kunt u lezen over de ontwikkelingen rond het schoolplein. We zijn ook even
ingegaan op vervanging bij ziekte of afwezigheid. Uiteraard probeert de school altijd een
invalleerkracht te vinden. Bij voorkeur iemand van de school en anders iemand van buiten.
Wegens nieuwe wetgeving zijn we gedwongen om dit via een (uitzend)bureau te doen.
Daarnaast is er in Amsterdam een enorm groot tekort aan leerkrachten. Desondanks doen we
altijd ons uiterste best om een invaller te vinden, voordat we groepen gaan verdelen. In
tegenstelling tot andere scholen hebben we gelukkig nog geen kinderen naar huis hoeven
sturen. We blijven er ook alles aan doen om dat te voorkomen.
In november hebben we u verteld dat er onderzoek wordt gedaan naar het rekenonderwijs: wat
gaat goed en waar zouden we dingen beter kunnen doen of organiseren? En vooral, hoe
gebruiken we het Jenaplanonderwijs om het rekenonderwijs te versterken. De rapportage is
inmiddels klaar. Daarin staat onder andere de aanbeveling om ook naar de organisatie van de
school te kijken. Op dit moment is een schrijfgroep bezig tussen om nu en de voorjaarsvakantie
een plan van aanpak voor het rekenonderwijs te maken.
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Daarna gaat een werkgroep kijken naar de organisatie van ons onderwijs. Of deze moet veranderen en hoe wordt voor de
zomervakantie duidelijk. Uiteraard informeren we u zodra hier meer over bekend is.
Gesprek
Om ouders een beter inzicht te geven in hoe wij Jenaplanonderwijs vormgeven en waarom, gingen we wat dieper in op de vier
basisactiviteiten. Spel, Werk en Viering komen op een later moment in een ouderkring aan bod. Woensdag ging het om
Gesprek. Juf Stern legde uit wat de doelen zijn, zoals mondelinge taalvaardigheid, naar elkaar leren luisteren, je mening
vormen en empathie ontwikkelen. Daarna hebben we met de aanwezige ouders de oefening binnen- en buitenkring gedaan,
met als opdracht: ‘vertel over je laatste vakantie’. In onze ogen een goede manier om in gesprek te komen en te ervaren hoe het
er in de stamgroep aan toe gaat. Leuk om te zien hoe betrokken en enthousiast de ouders meededen.
Veerkracht
Ouder- en kindadviseur Esma Bouchachout hield tot slot een lezing over het bevorderen van veerkracht bij kinderen. Elk kind
krijgt in zijn leven te maken met tegenslag of stress en moet vaardigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. De
emotionele veerkracht die kinderen hebben is belangrijk voor geluk, welbevinden en succes in hun latere leven. Emotionele
veerkracht omvat zes belangrijke vaardigheden: gevoelens kunnen herkennen en accepteren; eigen gevoelens op een goede
manier kunnen uitdrukken; een positieve kijk op het leven hebben; problemen op een effectieve manier kunnen oplossen;
negatieve gevoelens kunnen hanteren en leren omgaan met ingrijpende gebeurtenissen in het leven.
Mocht u meer hierover willen weten, of over andere zaken rond gezin en opvoeding, dan bent u van harte welkom bij onze
ouder- en kindadviseur, Christa Wiersma. Zij is elke dinsdagmorgen op school aanwezig.

SCHOOLSCHRIJVER
Heel verheugd zijn we om mee te kunnen delen dat vanaf dinsdag 7 februari
kinderboekenschrijfster Rian Visser bij ons op school komt! Zij werkt vanuit Stichting
Schoolschrijver (www.deschoolschrijver.nl) en doet tien weken lang van alles bij ons op
school.
De feestelijke opening vindt plaats op dinsdag 7 februari. Om half negen stelt Rian zich aan
ouders voor in de grote zaal op het podium, en om kwart voor negen aan de kinderen. Dit
laatste heeft het karakter van een weekopening. Daar kunnen helaas geen ouders bij
aanwezig zijn.
Zij verzorgt tien lessen in de groepen 4 en 5 en de schakelklas, een half uur in de onderbouw
en een uur in de bovenbouw. Voor groep 3 heeft Rian een speciaal programma ontwikkeld,
en zal ook voor hen twee lessen verzorgen. Uit de groepen 4 en 5 en de schakelklas worden
in de loop van de tijd drie talenten gekozen die nog een speciaal programma aangeboden
krijgen. Deze talentenklas vindt na schooltijd plaats, op 9, 16 en 23 mei.
Op 14 maart is de oudersalon, waarbij u wordt uitgenodigd om het werk van uw kinderen te bewonderen. Dit wordt door Rian
gepresenteerd van kwart voor twee tot kwart over twee. Op 30 mei is dan de feestelijke afsluiting in de stadsschouwburg, waar
de hele middenbouw en de schakelklas bij aanwezig zal zijn.
Beneden in de gang wordt een speciaal hoekje ingericht voor Rian Visser, waar ook een ideeënbusje komt en er vragen aan
haar kunnen worden gesteld.
Wij hebben ontzettend veel zin in een inspirerende samenwerking!

ONDERBOUW
We zijn begonnen met het thema elektriciteit en energie. Er wordt in de klassen hard gewerkt. We doen verschillende proefjes
zoals een grote zeepbel blazen met een trechter. Ook hebben we geleerd wat een magneet is en wat hier allemaal wel en niet
aan blijft hangen. In de Octopus hebben we een laptop open geschroefd en uit elkaar gehaald om te kijken wat er aan de
binnenkant van een apparaat zit.
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MIDDENBOUW
Ons thema is elektriciteit. We leren dat elektriciteit overal om ons heen te vinden is. We
gebruiken op school en thuis ook veel apparaten die op elektriciteit lopen. In de klas krijgen we
les over verschillende soorten elektriciteit en energie.
We doen in de klas dan verschillende proefjes.
Zo doen we bijvoorbeeld proefjes met magneten.
We doen ook proefjes met een kettingreactie, een
beweging die een hele reeks bewegingen veroorzaakt,
dat is ook energie.
En dan is natuurlijk ook nog onze eigen energie. De
energie van ons lichaam, van onze spieren als we lopen
of dansen. En dat we deze energie loopt op voedsel.
Aan dit thema elektriciteit en energie lijkt ook onze
energieleverancier meegewerkt te hebben, toen op een
ochtend de stroom in een groot gedeelte van Amsterdam was uitgevallen. Dat sloot mooi aan
bij ons thema en liet de kinderen heel duidelijk zien waar we elektriciteit allemaal voor
gebruiken.

BOVENBOUW
In alle groepen zijn de leerlingen druk in de weer om elektrische apparaten te demonteren. U
zou de enthousiaste kreten eens moeten horen als zij tot de ontdekking komen waar zo’n
geraamte uit bestaat! Daarnaast leren de kinderen onder ander wie de uitvinder van de
gloeilamp is, hoe energie wordt opgewekt en hoe een stroomkring werkt.
U heeft het waarschijnlijk ook van uw kinderen gehoord; in deze periode worden de LVS
toetsen afgenomen. Het is fijn om te zien dat de meeste kinderen heel ontspannen de toetsen
maken.
Juf Ellen neemt voorlopig de rol van bouwcoördinator op zich. Om dat mogelijk te maken
wordt zij op dinsdag vrij geroosterd. Omdat juf Ellen normaal gesproken op de dinsdagen de
leerlingen van De Zeven Zeeën onder haar hoede heeft, is in de bezetting hiervan ook wat
veranderd. Juf Rianne of juf Anna staan dan voor de groep De Zeven Zeeën.
Van 30 januari tot en met 3 februari vinden de adviesgesprekken groep 8 plaats. In de week
van 13 februari worden de rapportgesprekken van groep 6 en 7 ingepland.
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Op maandag 23 januari heeft meester Bram een studiedag. Er is dan geen gym.
Op 6 maart leggen alle leerlingen van de bovenbouw het theoretische verkeersexamen af. U krijgt hier later meer informatie
over.

DE BOEG: GROEP 8
De kinderen van groep 8 krijgen sinds vorige week donderdag de gelegenheid extra ondersteuning te krijgen op het gebied van
begrijpend lezen. Voor zowel kinderen die daar weinig moeite mee hebben als kinderen die het lastiger vinden, is dit een
manier om de begrijpend leesvaardigheden verder te ontwikkelen. Ook meer plezier beleven aan (begrijpend) lezen is een doel
van deze ondersteuning. Verder hebben de kinderen in de eerste bijeenkomst zelf aangegeven wat ze willen leren en
versterken. Tot nu toe hebben we ons geconcentreerd op je eigen leerproces, wat tips voor de toetsweek, woordenschat en het
beantwoorden van vragen. Er zijn namelijk vier soorten vragen die je kunt stellen naar aanleiding van een tekst; vragen waarop
het antwoord in de tekst te vinden is, vragen waarbij je stukjes tekst moet combineren om tot een antwoord te komen, vragen
waar je ook je eigen kennis bij nodig hebt, en tot slot vragen die te maken hebben met jezelf; wat vind jij, wat zou jij doen.
De ondersteuningsactiviteiten zijn op maandag en donderdag van half drie tot kwart voor vier, met een eventuele uitloop naar
vier uur. De afgelopen keren zijn verbazend snel gegaan, voor we het wisten zat de tijd er alweer op. De groep is erg leergierig,
nieuwsgierig, betrokken en actief. Zo leren ze veel van elkaar!
Na de voorjaarsvakantie evalueren we in het team en met de kinderen hoe dit bevalt. U hoort er dan uiteraard meer over. Als u
zelf nog vragen heeft, kunt u altijd mailen naar kathinka.kreeberg@amosonderwijs.nl

MR
Komende woensdag, 25 januari, heeft de MR weer een vergadering. Het is nog mogelijk om punten voor de vergadering aan
de agenda toe te voegen.
Mocht u graag iets besproken zien worden of heeft u een andere vraag voor de MR dan kunt u dit komend weekend aan de
MR doorgeven via MR.atlantis@amosonderwijs.nl.
De vergadering begint woensdag om 18.30 uur. In de volgende nieuwsbrief zullen we een verslag van de vergadering zetten.

HET FEESTSPANT
Het feestspant is één van de ouderwerkgroepen, die het mogelijk maakt dat we op Jenaplanschool Atlantis extra activiteiten
kunnen doen. Het feestspant heeft het mogelijk gemaakt dat de kinderen extra kunnen genieten van het Sinterklaasfeest, het
Kerstfeest en het Paasfeest.
We willen hierbij graag de ouders bedanken die er voor gezorgd hebben dat we een prachtig Sint en kerstfeest hebben mogen
beleven! Het is heel erg fijn om deze feesten samen met ouders voor te bereiden en uit te voeren.
In het voorjaar gaat het feestspant zich ook gaan bezig houden met het Paasfeest.
Bent u geïnteresseerd en wilt u ook een bijdrage leveren bij het organiseren van een van deze drie feesten, dan kunt u zich
melden bij de coördinatoren: juf Anna, juf Marijke of juf Sandy.

Team Atlantis

