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NIEUWSBRIEF
Welkom op Jenaplanschool Atlantis

Vakanties

THEORETISCH VERKEERSEXAMEN 2017: IEDEREEN GESLAAGD!

Goede vrijdag
14 apr 2017

De vlag kan uit! Alle leerlingen uit de bovenbouw hebben het Theoretisch Verkeersexamen
gehaald. Dat betekent dat het eerste gedeelte van het Verkeersexamen 2017 er op zit.

Paasmaandag
Op 23 maart aanstaande volgt het Praktisch
Verkeersexamen. Dit examen wordt afgenomen op
het op het examenparcours OSDORP. Jenaplanschool
Atlantis heeft de verantwoordelijkheid/plicht om
tijdens het Praktisch Verkeersexamen twee
controleposten te bemannen.

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

Op dit moment heeft één ouder zich aangemeld.
Jenaplanschool Atlantis doet nu een dringend beroep
op u om u als ouder aan te melden. Zou u uiterlijk
aanstaande woensdag 15 maart willen kenbaar
maken aan juf Anna van De Zeven Zeeën of u dan één
van de controleposten wil bemannen. U kunt u bij juf Anna binnenlopen om u aan te melden
of via het onderstaand e-mailadres
(anna.emmerzaal@amosonderwijs.nl)
Wij zorgen voor koffie/thee en een versnapering. De gemeente stelt als voorwaarde dat de
ouders/vrijwilligers een door Verkeersplein Amsterdam opgestelde Verklaring Omtrent
Gedrag ondertekenen. Deze VOG is kosteloos.

NATIONALE LUIZENDAG
8 maart jongstleden hebben we als school meegedaan aan de nationale luizendag.
Het idee van luizendag is, dat als iedereen tegelijk een kam door het haar haalt en de
luizen en neten verwijdert, iedereen in één klap luizenvrij is. Ook wilden we met deze
actie het belang van regelmatig kammen met de netenkam extra onder de aandacht
brengen. Na iedere vakantie is het de bedoeling dat kinderen thuis gekamd worden
met de netenkam, om eventuele besmetting te voorkomen.
Hoewel we in sommige groepen nog wel neten en soms luizen aantroffen, merken we
dat veel ouders ons verzoek hebben opgevolgd om thuis te kammen. Dit helpt echt!
Bedankt daarvoor en blijf dit alsjeblieft ook wekelijks doen.
Met grote dank aan iedereen die luizen heeft geplozen, gekamd en geschrobd, en in
het bijzonder de luizenouders!
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VERTREK NATASCHA MAARSCHALK
Juf Natascha van de Vuurtoren heeft met ingang van 1 april gekozen voor een andere uitdaging, buiten het
onderwijs. Wij vinden het natuurlijk jammer om afscheid van haar te moeten nemen, maar wensen haar veel
succes met haar nieuwe loopbaan!
Juf Anne en ik zijn momenteel druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe leerkracht. Gisteren hebben we hier
ook met de ouders van de Vuurtoren over gesproken. Zodra we meer duidelijkheid kunnen geven, zullen we dat
zeker doen.
Helaas is juf Natascha op het moment ziek. Dat neemt niet weg dat zowel wij als zij het heel belangrijk vinden om
op een goede manier afscheid te nemen. We wensen haar veel beterschap en hopen haar snel weer op school te
zien!
Natalie Mathot, Directeur Jenaplanschool Atlantis

BRIEFJES BIJ REGELMATIG TE LAAT KOMEN
We vinden het als school fijn dat verreweg de meeste kinderen mooi op tijd op school zijn, zodat de lesdag
gezamenlijk en rustig kan beginnen.
Te laat komen stoort de groep niet alleen, de leerling die te laat komt mist ook waardevolle lestijd. Daarbij is te
laat komen ongeoorloofd verzuim. Als school zijn wij verplicht om dit, als het te vaak voorkomt, te melden bij de
ambtenaar leerplicht. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek en er kan zelfs een proces verbaal
volgen.
Om dit te voorkomen geven we voortaan een briefje mee aan kinderen die vier of meer keer te laat zijn gekomen.

ONDERBOUW
Boekpromotie in de Onderbouw
De kinderen vinden het heel leuk om hun favoriete boek mee te nemen naar school en dit te presenteren . Op de
gang hangt een lijst wie er aan de beurt is. Het mag een voorleesboek, prentenboek, een rijmpjes- of
gedichtenboek zijn. De kinderen vinden het best spannend, maar er zijn ook kinderen bij die wel elke dag een
boek mee willen nemen!
In de kring vindt de boekpromotie plaats . Het kind dat een boek mag presenteren, mag kiezen of hij op de
bureaustoel of op de draaikruk wil zitten. De leerkracht vraagt: “Waarom heb je dit boek meegenomen, en wat is
de titel van het boek?” De leerkracht benoemt de schrijver en de illustrator. Dan vraagt de leerkracht: “Is dit de
voorkant of de achterkant? Wat is dit?”
De kinderen vertellen over de plaatjes in het boek. Ze leren duidelijk hun verhaal te vertellen. De andere kinderen
reageren op gebeurtenissen in het verhaaltje. Tot slot mogen kinderen vertellen welke plaatjes ze gezien hebben
en wat de verteller heeft verteld. Dan gaan we heel hard klappen, want het is heel knap wat het kind gedaan heeft.
Het boek komt in de bibliotheek of op het bureau van de juf . De kinderen vragen aan het kind of zij het boek
mogen pakken.

BOVENBOUW
Lentekriebels
Volgende week staat het thema Lentekriebels op het programma. De leerlingen krijgen les over de puberteit. De
lichamelijke en emotionele veranderingen c.q. ontwikkelingen die jongens en meisjes doormaken worden
besproken en daaraan vast gekoppeld komt een les over Mediawijsheid (Internetvrienden.)
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Extra ondersteuning groep 8
De stamgroepleiders krijgen in de maanden maart en april ondersteuning van
leerkracht Eric Benard. Op dinsdag en donderdag geeft hij leerlingen van groep 8
extra ondersteuning op het gebied van rekenen, studievaardigheden en
werkwoordspelling.
Topografietoets Wereld
Op vrijdag 21 april krijgen de leerlingen de topografietoets Wereld AB.
Muziek
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen muziekles van meester Axel gekregen.
Het was een gezellige eerste muziekles waarbij de kinderen onder andere muziek
maakten door op verschillende delen van hun lichaam te slaan. Meester Axel geeft
op donderdag elke bovenbouwstamgroep een half uur les.
Diversiteitsproject De Zeven Zeeën
De leerlingen van De Zeven Zeeën hebben voor de voorjaarsvakantie meegedaan aan
het diversiteitsproject van AMOS en Golypoon.
Tijdens het project gingen de kinderen eerst aan de slag met het begrip diversiteit.
De groep werd ingedeeld in de vier grootste bevolkingsgroepen van Amsterdam. Ze
gingen aan de slag met hun (eigen) vooroordelen en gewoonten en werden
geconfronteerd met die van een ander. Het spetterde echt even… Daarna zochten de
kinderen samen naar oplossingen en antwoorden voor het vreedzaam samenleven
met elkaar. De kinderen hebben een filmpje gemaakt met hun oplossing.
De link en het wachtwoord om het filmpje te kunnen bekijken, wordt per mail
gestuurd aan de Zeven Zeeën en kunt u maandag krijgen in de Zeven Zeeën. De
ideeën zijn van de kinderen zelf.

HET LEESBEVORDERINGSSPANT
Het leesbevorderingsspant houdt zich bezig met, u raadt het al, leesbevordering.
Lezen is niet alleen een belangrijke voorwaarde om meer en beter te kunnen leren,
het is ook een manier om te kunnen ontspannen en even weg te dromen in een heel
andere wereld.
In het spant proberen wij kinderen zoveel mogelijk de plezierige kanten van het lezen
te doen ontdekken. Bijvoorbeeld door ieder jaar uitgebreid aandacht te geven aan de
Kinderboekenweek. Kinderen mogen dan zelf kiezen welke boeken zij nieuw in de
bibliotheek willen. Naast kerntitels en door leerkrachten gekozen boeken, is er dus
ook een groot aanbod van wat kinderen uit zichzelf graag lezen. Die boeken zijn vaak
het snelst uitgeleend..!
Ook beheert het leesbevorderingsspant het Zwerfboekenstation. Hier kunt u
uitgelezen boeken inleveren, ze krijgen een sticker en iedereen mag er eentje
meenemen. Als je het boek uit hebt, laat je die ook weer achter op een
zwerfboekenstation. Dat mag deze, maar ook een ander station zijn. Zo kunnen alle
kinderen genieten van mooie leesboeken!
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Op dit moment is het zwerfboekenstation tijdelijk verhuisd naar de grote zaal, omdat de Schoolschrijver in het
hoekje bij de trap haar plek heeft. Rian Visser is al een aantal weken bij ons op school en heeft al vele kinderen
geïnspireerd om meer te lezen en zelf te schrijven. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de
schoolschrijver.
Verder initieert het leesbevorderingsspant uitjes naar de bibliotheek en boekenkisten. De boekenkisten worden
per thema besteld bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Zo hebben we altijd genoeg naslagwerk tijdens de
thema’s.
In overleg met het team en afhankelijk van de jaarplanning, organiseert het spant ook het voorleesontbijt, de
boekenmarkt en de kinderjury.
Ideeën en helpende handjes zijn altijd welkom! Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar:
kathinka.kreeberg@amosonderwijs.nl

OPROEP VOOR HULP BIJ DE KONINGSSPELEN
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.

PLANTEN EN STRUIKEN GEZOCHT
Op zondag 12 maart wordt 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.
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

AVONDVIERDAAGSE
Atlantis zou graag kinderen weer de gelegenheid geven om aan de avondvierdaagse mee te doen. Hiervoor
zoeken we een ouder die dit zou willen coördineren. Wie interesse heeft kan zich melden bij Ariëtte van der Feen:
aldendekker@gmail.com. Zij heeft dit jaren gedaan en helpt graag bij het opstarten.
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