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NIEUWSBRIEF
Welkom op Jenaplanschool Atlantis
SCHOOLSCHRIJVER 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
Junivakantie
19 – 23 juni
Zomervakantie
start woensdag 19 jul,
12.00 uur - 1 sept 2017
Studiedagen
Studie tweedaagse ma.
26 & di. 27 jun 2017

Het is u zeker niet ontgaan: sinds ruim twee weken hebben wij schoolschrijver Rian
Visser op school. Tijdens de opening op 6 februari heeft zij ouders geïnformeerd over
haar werkzaamheden, en veel bruikbare tips gegeven voor lezen thuis. Daarna is ze
officieel verwelkomd op onze school.
Elke week hangt Rian een raadgedicht op bij haar Schoolschrijvershoekje. De
kinderen geven de oplossing op een briefje in de brievenbus. De winnaar ontvangt
een boek!
Het hoekje is door het cultuurspant en het leesbevorderingsspant een prachtige,
schrijverswaardige plek geworden. We zijn er allemaal heel blij mee, dank voor alle
hulp!
De lessen die Rian geeft zijn uitdagend en inspirerend. De kinderen genieten er met
volle teugen van en zijn al volop aan het schrijven geslagen! De kinderen van groep 4,
5 en De Boeg zijn begonnen met een boek over zichzelf, waarin zij zichzelf
voorstellen aan de hand van anekdotes over zichzelf en hun familie. Ook in de
onderbouw is RIan geweest, waarover later in deze nieuwsbrief meer. Na de vakantie
komt Rian ook in de bovenbouw.
Natuurlijk houden wij u via de nieuwsbrief op de hoogte.
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VERSLAG MR VERGADERING 25 JANUARI 2017
De eerste vergadering van 2017 hebben we gehouden op 25 januari. Deze keer was er een gast aanwezig.
Dit was voor ons de eerste keer. Graag nodigen wij ouders uit om af en toe als gast plaats te komen
nemen tijdens een MR vergadering. Meld je wel even van te voren aan via onderstaand emailadres.
We hadden een volle agenda.
Samen met de directeur hebben we de begroting besproken. Hier komen nog vervolggesprekken op,
omdat er nog wat vragen zijn n.a.v. de begroting. Ook hebben we met de directeur samen de zaken
rondom het schoolplein, de onderwijstijd en de oudergelden besproken.
Over het schoolplein zijn de directeur en de voorzitter van de MR al geruime tijd in gesprek met het
Stadsdeel. Over de voortgang heeft u in een eerdere nieuwsbrief al kunnen lezen.
Ook heeft u al kunnen lezen dat er voor dit jaar in Juni een extra week vakantie is ingelast. We gaan in de
volgende vergaderingen bespreken hoe we dit voor de volgende jaren kunnen opvangen.
Als MR hebben we ook gesproken over de oudergelden. Inmiddels is er een gezamenlijke brief gestuurd
door de directeur, de voorzitter van de Stuurgroep en de voorzitter van de MR naar de ouders die nog geen
bijdrage hebben betaald.
Vanuit Jump in zijn er zakken met buitenspeelgoed geleverd die aan de klassen worden uitgedeeld en
waar de kinderen buiten in de pauze mee kunnen spelen. Voor het sponsorgeld van de sponsorloop zoekt
school nog een mooie besteding.

EXTRA VERLOF AANVRAGEN
Vanaf 5 jaar is ieder kind leerplichtig. In bepaalde gevallen kunt u extra verlof aanvragen. Dit is wel aan
bepaalde voorwaarden verbonden. Wij zetten de belangrijkste daarvan nog even voor u op een rijtje.
Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen
of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk
extra verlof aanvragen.
Een aanvraag voor één of meer dagen heet een 'aanvraag extra verlof'.


Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de
school. Deze aanvraag moet minstens tien schooldagen van tevoren ingediend worden. Bij
onverwachte gebeurtenissen, zoals een begrafenis, doet u dit zo snel mogelijk.



Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de administratie van de school.



Over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.



Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.



Voeg bewijsmiddelen, zoals een kopie van de uitnodiging voor een bruiloft, bij.

Verlof is bijvoorbeeld mogelijk voor een bruiloft. In dat geval mag de school alleen verlof verlenen als het
om een familielid gaat en voor niet meer dan één dag. Als u door uw beroep niet in staat bent om tijdens
de zomervakantie op vakantie te gaan, is in uitzonderlijke gevallen extra verlof mogelijk. Dit mag echter
nooit in de eerste twee weken van het schooljaar en dit verlof mag niet langer dan twee weken (tien
schooldagen) duren.
Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/ of ga in overleg met de
school.

OPROEP VOOR HULP BIJ DE KONINGSSPELEN
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Op vrijdag 21 april 2017 vieren we voor de vijfde keer de Koningsspelen. Het kan dan
ook niet anders dan dat het één groot FEEST wordt: dát is dan ook het thema van de
Koningsspelen 2017.
Ook dit jubileumjaar bestaan de Koningsspelen uit het Koningsontbijt, de
Koningssportdag en als warming-up het lied van Kinderen voor Kinderen. De
Koningsspelen worden georganiseerd door de Johan Cruyff Foundation en de
Krajicek Foundation.
Atlantis wil dit jaar graag meedoen. Hiervoor is de hulp van ouders nodig, om onder
meer spellen te begeleiden. Helpt u mee? U kunt zich inschrijven op het formulier in
de hal of een mail sturen naar natalie.mathot@amosonderwijs.nl.

ONDERBOUW
Afgelopen week was Rian Visser, de Schroolschrijver, weer bij ons in de klas. Wij
hebben een verhaal gehoord en dit ook op het digibord kunnen zien. U kunt thuis
gratis het interactieve prentenboek downloaden van Timo en het toverstokje. Kijk
ook eens op rianvisser.yurls.net of www.raadgedicht.nl met een gratis app.
Verkeer
We zijn druk aan het bouwen en leren van alles over het verkeer. We leren over
verschillende voertuigen; verkeersborden en –regels; veilig en onveilig; snel en
langzaam. Met het materiaal uit de leskisten kunnen we leuk spelen en leren!
In de Vuurtoren hebben we bezoek gehad van een moeder die wel een heel bijzonder
uitstapje had! Zij heeft van alles over het voertuig de vuilniswagen verteld.
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MIDDENBOUW
In de middenbouw doen veel kinderen mee met Mad Science. Deze week hebben
kinderen een echte raket laten opstijgen op het schoolplein.

10..9..8... En daar vloog hij, hoog in de lucht.
Verder genieten kinderen in de middenbouw elke donderdag van muziekles.
Kris, een docent van muziekschoolschool Amsterdam komt dan langs om les te
geven. Er wordt getrommeld, gezongen, er worden bodysounds gemaakt. Kinderen
vinden dit altijd erg leuk! Juf Kris zal de rest van schooljaar lesgeven in de
middenbouw van Atlantis.

BOVENBOUW
Ook in de bovenbouw zijn de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd:
rapportfoliogesprekken en adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
Daarnaast was er veel aandacht voor verkeer.
Het Theoretisch Verkeersexamen vindt maandag 6 maart plaats, meteen na de
vakantie. De gymlessen gaan die dag wel door, maar de tijden zullen aangepast
worden.
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
bemand. De gemeente Amsterdam vraagt de vrijwilliger/hulpouder een Verklaring
omtrent Gedrag af te geven c.q. te ondertekenen.
In de Zeven Zeeën vond donderdag een speciaal filmproject plaats, met als
onderwerp Diversiteit. Dit filmproject van Golypoon is een dagvullende les voor
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kinderen uit de bovenbouw, waarin zij in groepsverband leren onderwerpen rondom
diversiteit te vertalen naar een eigen filmverhaal (scenario). Met diverse media tools
verwerken zij dit scenario vervolgens in een film, die aan het einde van de dag
klassikaal wordt opgenomen. De leerkracht ontvangt over enkele weken een link naar
de film, die voor de leerlingen en hun ouders bestemd is.

AFSCHEID JUF ANOUK
Juf Anouk heeft de afgelopen maanden met veel plezier op Atlantis gewerkt. Tot de
kerstvakantie verving juf Anouk juf Rianne in het Kraaiennest en de Onderzeeër.
Daarna heeft ze een dag voor juf Stella in het Kraaiennest gewerkt en een dag in de
plusgroep voor juf Marrit.
Afgelopen week was de laatste week. Juf Anouk wilde het houden bij een klein
afscheid van de kinderen en verder ‘niet te veel poespas’. Ze gaat zich nu op allerlei
andere projecten storten. We bedanken haar hartelijk en wensen haar veel succes!

SCHOOLFOTO’S BESTELLEN
Onze schoolfotograaf, RDFOTO, heeft in november bij ons op school foto’s gemaakt.
Degene die nog niet hebben besteld kunnen online https://bestel.rdfoto.nl.
Bestellen kan vanaf 4 euro. RDFOTO doet het volgende aanbod: 3 vellen portret naar
keuze plus 1 groepsfoto voor 12,50 euro
Vragen kunt u mailen naar vragen@rdfoto.nl
Mocht u zaken hebben die u graag aan de MR kwijt wil dan zijn wij altijd bereikbaar
via de mail:
MR.Atlantis@amosonderwijs.nl

PLANTEN EN STRUIKEN GEZOCHT
Op zondag 12 maart wordt er weer een ochtend in de tuin van onze school gewerkt,
van 9.00 tot 12.00 uur.

Op deze ochtend willen we starten met het vullen van onze tuin met planten.
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Heeft u nog stekken van planten of planten en struiken die u zelf niet meer wilt
hebben, dan kunt u deze op vrijdag 10 maart of zondagochtend 12 maart bij ons op
school brengen.
Wat zouden wij leuk vinden:


eetbare bessenstruiken



planten/struiken waar vlinders, andere insecten of vogels op af komen



planten/struiken die gaan bloeien en lekker ruiken

Ook zouden wij het fijn vinden als er weer mensen zijn die ons op deze ochtend
willen helpen met:


De planten en struiken een plekje geven in de tuin



verder werken aan de afscheiding van paaltjes

Alvast bedankt namens het tuinspant

