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NIEUWSBRIEF
Welkom op Jenaplanschool Atlantis
BEZOEK UIT TURKIJE: ALTERNATIF OKULLAR

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
Junivakantie
19 – 23 juni
Zomervakantie
start woensdag 19 jul,
12.00 uur - 1 sept 2017

Atlantis kreeg vrijdag bezoek van een delegatie van 14 personen uit Turkije.
Alternatif Okullar is een organisatie die zich inzet voor het promoten van
alternatieve vormen van onderwijs in Turkije. Dit doen zij onder andere door het
organiseren van conferenties, workshops en trainingen voor leerkrachten en
ouders.

Studiedagen

Sinds 2016 organiseert Alternatif Okullar studiereizen naar het buitenland. Na
München en Wenen was Amsterdam aan de beurt. Naast Montessori en
Democratische scholen bracht de delegatie een bezoek aan onze Jenaplanschool.

Studie tweedaagse ma.
26 & di. 27 jun 2017

Na een presentatie van de directeur over Jenaplanonderwijs werden de bezoekers
door leerlingen rondgeleid. Zij konden dat, tot vreugde van de delegatie, prima in het
Turks of Engels doen. Daarna konden de bezoekers de viering bijwonen. Ook daar
werden ze in hun eigen taal welkom geheten.
Alternatif Okullar was vooral onder de indruk van onze leerlingen en hoezeer zij een
rol spelen in de school. Ook hoe zij samenwerken èn zelfstandig werken, vonden de
bezoekers mooi om te zien. Uiteraard waren wij, alweer, enorm trots op Atlantis en de
Atlantis-kinderen.

EXTRA W EEK VRIJ IN JUNI
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Uit een recente berekening is gebleken dat de kinderen en de leerkrachten van Atlantis dit jaar te veel
lesuren maken. Daarom hebben we besloten om een extra week vrij te plannen. De MR heeft hiermee
ingestemd.
Dit betekent dat de kinderen vrij zijn van:
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 juni
De daaropvolgende maandag en dinsdag (26 en 27 juni) zijn al ingeplande studiedagen
De leerkrachten zijn die week niet vrij. Deze dagen worden ingezet als zogenaamde taakdagen, waarop zij onder
andere rapportfolio's kunnen schrijven en met elkaar vergaderen over de groepsindeling van volgend schooljaar.
Wij realiseren ons heel goed dat het niet gebruikelijk of gewenst is om halverwege het jaar nog een week vrij te
geven. Onze excuses daarvoor!
Omdat de zomervakantie dit jaar laat begint, geloven we dat de kinderen deze extra week vrij tussen mei- en
zomervakantie goed kunnen gebruiken. Ook kunnen de leerkrachten nu belangrijke taken uitvoeren, waar ze
anders niet de tijd voor zouden hebben.
Het overschot aan lesuren is ontstaan omdat de kinderen van Atlantis iedere dag een kwartier te lang naar school
gaan. We hebben daarom de MR gevraagd om advies te geven over de schooltijden. De MR heeft hier ook
instemmingsrecht op, evenals het inplannen van vakanties en vrije dagen.
Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

OPROEP BETALING OUDERBIJDRAGE
Namens de Stuurgroep en de MR doen wij hierbij een dringende oproep aan de ouders die de
ouderbijdrage nog niet hebben betaald, om dit zo snel mogelijk te doen.
Op dit moment is er niet genoeg geld binnen gekomen om op schoolreisje te gaan. Dat betekent dat zowel de
kinderen van de onderbouw als de kinderen van de middenbouw dit jaar geen schoolreisje zullen meemaken,
wanneer niet alle ouders hun ouderbijdrage betalen. Dit geldt voor alle kinderen. Wij zouden dat, voor hen, echt
enorm jammer vinden.
Om als (Jenaplan)school kunnen functioneren is de ouderbijdrage hard nodig. Zonder ouderbijdrage kunnen wij,
als school en ouders, geen activiteiten voor de kinderen meer organiseren. Activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, de
tuin, de bibliotheek en het schoolreisje. Deze activiteiten komen dan in gevaar én daarmee de basis voor Atlantis
als Jenaplanschool.
Al het geld van de ouderbijdragen gaat naar de kinderen. Niet naar school. Als school krijgen we helaas
onvoldoende geld van de overheid om schoolreisjes en dergelijke te betalen. Zonder uw bijdrage, zonder uw inzet
en betrokkenheid, kunnen we niet de school zijn die we willen zijn. Daarom vragen we u, vriendelijk maar dringend,
om de ouderbijdrage zo snel mogelijk te betalen.
De ouderbijdrage is 60 euro per kind per jaar. Ouders die dit bedrag niet kunnen voldoen, kunnen bij de directeur
een betalingsregeling aanvragen en/of een beroep doen op de scholierenvergoeding van de gemeente
Amsterdam.
U kunt uw bijdrage voldoen op rekeningnummer: NL 32 INGB 0004887177 ten name van: stuurgroep Atlantis.
Met vriendelijke groet,
Ariëtte van der Feen, voorzitter Stuurgroep
Ferdinand Ploegman, voorzitter MR
Natalie Mathot, directeur Jenaplanschool Atlantis

SCHOOLSCHRIJVER : OPROEP
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd, komt vanaf dinsdag 7
februari Rian Visser bij ons op school. We verheugen ons enorm op haar komst!
Voor de openingsdag lijkt het ons leuk wanneer we allemaal feestelijk gekleed gaan.
Zo wordt het nog specialer!
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Thuis kunt u alvast een kijkje nemen op de website www.rianvisser.nl. U vindt daar
ook tips en ideeën omtrent boeken lezen.

ONDERBOUW
In Het Zeepaardje zijn we bezig geweest met uitvindingen en experimenten.
Hier ziet u werk van de kinderen:

MIDDENBOUW
De toetsweken zijn voorbij! Alle
kinderen hebben hun best gedaan en
iedereen zit maandag weer gezellig in
tafelgroepjes.
Maandag begint ook ons nieuwe thema:
verkeer en transport. In dit thema gaan de kinderen ontdekken welke soorten
verkeersborden er zijn, wat ze eigenlijk betekenen en hoe je veilig te bewegen in het verkeer.
Dit in de vorm van teksten en verschillende opdrachten.
Dinsdag 7 februari is een bijzondere dag op Atlantis. Wij zijn heel trots om onze
schoolschrijver te verwelkomen. Rian Visser zal gedurende een aantal weken de kinderen van
groep 4 en 5 van alles leren over schrijven, lezen en zelf verhalen verzinnen.
De naschoolse activiteit Mad Science is begonnen. Na een knallende opening waren er veel
kinderen enthousiast geworden. Nu verandert er iedere vrijdag een klaslokaal in een heus
laboratorium.
We hebben een stagiaire in de middenbouw, voor sommige van u misschien wel een bekend
gezicht. Toch stelt zij zich nog graag even aan u voor:
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‘Mijn naam is Fatima El Khattabi en ik ben net begonnen aan mijn LIO-stage in het
Schateiland. Dit is de laatste fase van mijn Pabo-opleiding. Momenteel treft u mij op de
vrijdagen aan. Ik ben dan druk bezig om de kinderen goed te leren kennen. Dit is voor mij erg
belangrijk. Na de voorjaarsvakantie zal ik op maandag, donderdag en vrijdag voor de klas
staan. Hopelijk mag ik mezelf dan begin juli een 'echte juf' noemen! Een aantal van jullie
kennen mij al van vorig jaar. Ik heb toen stagegelopen in De Vuurtoren. Het verheugde mij ook
toen ik een aantal bekende gezichten terugzag in het Schateiland.
Ik ben zelf moeder van drie kinderen. Ik heb een dochter in groep 4, een zoon in groep 3 en een
dochter in groep 1. Ik houd van actief zijn, veel buiten zijn met de kinderen en leuke dingen
ondernemen geven mij energie. Daarnaast laat ik een goed boek niet graag onaangeraakt
liggen. Ik lees graag en zie het als mijn ambitie om ook het leesplezier bij kinderen te
ontwikkelen. Dat lezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen staat als een paal boven
water. En als ze met plezier lezen, is het nog beter. Of kinderen wel of niet lezen maakt een
groot verschil in hun leven. Dit zie ik zelf ook terug bij mijn eigen kinderen.
Ik vind het leuk om met u in gesprek te gaan. Mocht u vragen hebben, spreekt u me dan
gerust aan in de klas.
Ik heb enorm veel zin in deze stage.’

BOVENBOUW
De bovenbouw stond de afgelopen weken in het teken van de adviesgesprekke
voor het voortgezet onderwijs (VO).
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 het schooladvies VO
ontvangen. Wij verzoeken de ouders en de leerlingen van groep 8 om een lijstje met
voorkeurscholen te maken. Deze moet tussen 28 februari en 10 maart worden
ingeleverd bij de eerste school op het lijstje.
In de week van 13 tot en met 17 februari staan de portfoliogesprekken van de
groepen 6 en 7 gepland. Op de uitnodiging kunt u aangeven welke dag het meest
geschikt is.
Verkeersexamen
Alle leerlingen oefenen voor het Theoretisch verkeersexamen dat op 6 maart gepland
staat. Op de website www.tussenschoolenthuis.nl kunnen de kinderen oefenen en
spelletjes spelen die hen voorbereid op dit examen.
Voor het Praktisch verkeersexamen op 23 maart 2016 zoeken wij nog ongeveer 6
vrijwilligers/hulpouders. De leerlingen leggen tijdens dat examen een parcours af op
de fiets. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers dan één van de controleposten
bemannen. De gemeente Amsterdam vraagt de vrijwilliger/hulpouder een Verklaring
omtrent Gedrag af te geven c.q. te ondertekenen.

