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NIEUWSBRIEF
Welkom op Jenaplanschool Atlantis
ATLANTIS 50 JAAR!

Vakanties

Goede vrijdag
14 apr 2017

Atlantis heeft vrijdag uitgebreid het vijftigjarig jubileum van de school
gevierd. De hele dag stond in het teken van helden. Dat bleek erg
toepasselijk. Dankzij de inzet van veel ouders, huidige èn oud-teamleden
en natuurlijk onze kinderen was het een erg geslaagde dag. We zijn ze
daar erg dankbaar voor.

Paasmaandag
17 apr 2017
Meivakantie
24 apr - 5 mei 2017
Hemelvaart
25 mei & 26 mei
2017
Pinksteren
5 juni 2016
Junivakantie
19 – 23 juni
Zomervakantie
start woensdag 19
jul,

Studiedagen
Studie tweedaagse
ma. 26 & di. 27 jun
2017

De dag begon met een Vossenjacht door de wijk. In groepjes gingen de als
held verklede kinderen op zoek naar de helden van Atlantis. Onderweg
kwamen ze onder meer Mega Mindy, Pipi Langkous, Vincent van Gogh en
natuurlijk Visser ’t Hooft tegen. Het doel van de Vossenjacht was om
puzzelstukjes te verzamelen. Terug op school bleken een paar stukjes te
ontbreken. Gelukkig had meester Bram, als de held Brambo, ontdekt dat de
heks Kaat deze stukjes had gestolen. Kaat is zeker geen held. Ieder jaar op
werkweek in Bladel weten de kinderen van Atlantis haar weer te verslaan.
Brambo heeft de puzzelstukjes stiekem afgepakt en zo werd de puzzel toch
compleet. Het bleek een foto van de hele school te zijn: de echte helden van
Atlantis.
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Na de Vossenjacht was het tijd voor een
picknick. Het weer werkte mee, zodat de
leerlingen heerlijk buiten konden genieten van de lunch. Omdat het op een
Jenaplanschool heel normaal is dat de oudsten de jongsten helpen, waren
groepjes gemaakt met kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Het is altijd
weer heerlijk om te zien hoe goed de oudere leerlingen voor de jongere
kinderen zorgen.
Speciaal voor het vijftigjarig jubileum was een lied geschreven dat alle kinderen
samen hebben gezongen. Aan het einde van de schooldag was het feest voor
alle leerlingen, hun ouders en oud-leerlingen. In bijna alle lokalen was wel iets
te doen: karaoke zingen, schminken, kleuren, henna kunst, kinderdisco, Wii
Dance en natuurlijk een kindercafé.
De feestdag werd afgesloten met een groot feest voor alle oud-leerlingen, hun
ouders en oud-stamgroepleiders (leerkrachten). Het speellokaal was
omgetoverd tot herinneringsruimte vol oude schoolfoto’s. In de grote zaal
speelde een dj en verder was er vooral veel gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en herinneringen op te halen. Het was erg gezellig. Aan het einde
van de avond had iedereen moeite om weer afscheid te nemen.
We willen iedereen die het jubileumfeest tot een succes heeft gemaakt enorm
bedanken!
GEW ICHTENFORMULIEREN
Basisscholen kunnen van de overheid extra geld krijgen voor
zogenaamde gewichtenleerlingen. Of een leerling gewicht heeft, wordt
bepaald door het opleidingsniveau van ouders te bekijken.
Atlantis blijkt dit nog niet van alle kinderen te weten. Dat komt ook omdat we
tegenwoordig andere formulieren moeten gebruiken. Onze administratief
medewerker is daarom begonnen aan een inhaalslag.
Als de inschrijfformulieren niet compleet of verouderd zijn, zal zij contact met u
opnemen. Bij een aantal van u is dit al gebeurd. We willen u hierbij van harte
bedanken voor de medewerking.
AGENDA VAN WEBSITE OP JE MOBIELE TELEFOON
Met de vernieuwde website van Jenaplanschool Atlantis is het mogelijk om de
schoolkalender automatisch in de agenda van je smartphone of computer te laten lopen.
Hieronder volgt een uitleg:
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Ga naar www.jenaplanschoolatlantis.nl

Selecteer de pagina ouders en klik daarna op agenda

Als de agenda geopend is, scroll dan naar onderen. Klik op abonneer, rechtsonder de agenda. U
kunt nu kiezen aan welke agenda of kalender u de schoolagenda wilt toevoegen.

OUDERKRING OP 18 APRIL
Op de vorige ouderkring hebben we beloofd nog een avond te organiseren rond
de kernactiviteiten van ons Jenaplanonderwijs. De volgende ouderkring is op
dinsdag 18 april, van 19.00 tot 20.30 uur.
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We laten u dan graag zien en vooral meemaken hoe we in de dagelijkse
praktijk op school vorm geven aan werk, spel en viering. De basisactiviteit
gesprek hebben we tijdens de ouderkring van januari behandeld.
Doel van de avond is om ouders en verzorgers meer een beeld te laten krijgen
van hoe het er op school voor de leerlingen uitziet.
U bent van harte welkom!
PALMPASENSTOKKEN DAN KZIJ DE GAMMA SLOTERVAART
Dit jaar wilden we Pasen vieren met echt Palmpasenstokken. Maar daar
waren wel flink wat latjes voor nodig. Twee stamgroepouders gingen op
pad naar Gamma Slotervaart. De kosten bleken alleen wel behoorlijk wat
hoger te liggen dan gepland.
Gelukkig wilden de mensen van Gamma wel hun hand over hun hart strijken en
zo kwamen de ouders terug met dozen vol latjes tegen een flinke korting.
Gamma en natuurlijk de stamgroepouders bedankt! We willen ook meteen de
ouders die de latjes tot Palmpasenstokken hebben getimmerd ook bedanken.
Zo wordt het echt Pasen!

PAASVIERING ATLANTIS GROOT SUCCES
Vandaag, donderdag 13 april, vierden we Pasen op onze school. We
begonnen met een Paasviering in de grote zaal, waarbij een aantal
moeders op levendige wijze duidelijk maakten wat er gevierd wordt met
Pasen. De kinderen waren erg betrokken en enthousiast! Daarna maakten
alle kinderen Palmpasenstokken (zie boven). De een nog mooier dan de
ander, compleet met chocolade-eitjes en broodhaantje. De bovenbouw
heeft ze zelfs in elkaar getimmerd!
De kinderen kregen de opdracht te bedenken aan wie ze de stok zouden
geven, want ook dat is de Paasgedachte; samen delen. Veel kinderen wilden
het thuis geven aan hun ouders, aan de juf, een aantal aan zichzelf, en ook aan
daklozen of als verjaardagscadeau. Er zijn vast nog veel meer mooie
bestemmingen voor de prachtige Paasstokken. De onderbouw liep vlak voor
schooltijd nog even buiten om hun kunstwerken te laten zien!
Al met al was het een hele fijne, zo nu en dan zonnige, witte donderdag.
Voor meer informatie over de betekenis en tradities rondom Pasen, kunt u
kijken op: http://www.beleven.org/feesten/
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BOVENBOUW
Paasviering
De kinderen van de bovenbouw hebben genoten van het Paasfeest. In het
midden van de week hebben zij van hun leerkrachten het Bijbelse verhaal
voorgelezen gekregen. Na de viering kregen de kinderen matzes met boter en
suiker en gekookte eieren. Daarna hebben de kinderen de hele dag gewerkt
aan hun Palmpasenstokken. Er werd getimmerd, versierd, geregen en
geplakt. Voor heel veel kinderen was het de eerste keer dat zij zo'n stok
maakten. Zij begrepen nu welke betekenis de symbolen zoals het broodhaantje,
de paaseieren, het kruis en de olijfbladeren hadden. Als leerkrachten zijn we
erg benieuwd aan wie onze kinderen hun Palmpasenstok hebben gegeven.

Cito Eindtoets
U heeft in een aparte mail/brief inmiddels kunnen lezen dat groep 8 zich
volgende week over de Cito Eindtoets buigt. Alle leerlingen zijn goed voorbereid
en we hopen dat zij zich niet onnodig druk maken over deze toetsen. De
overige leerlingen zitten die dagen niet in hun stamgroep, maar in hun
jaargroep.
Schoolreisje Artis
Alle leerlingen, waarvan de ouders de ouderbijdrage hebben betaald, gaan 1
juni op schoolreisje naar Artis. We hopen dat alle kinderen meegaan. Vergeet u
niet uw bijdrage te betalen?
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Thema Wereldoriëntatie
Volgende week sluiten we het thema Geschiedenis Ontdekkers en Hervormers
af. De leerlingen hebben veel geleerd over onder andere de
ontdekkingsreizigers, Erasmus en de VOC.
Daarna beginnen we aan ons SEP project. Dit project wordt uitgevoerd op
Ipads en gaat over het thema Planten en Dieren.
Fijne Paasdagen,
Met vriendelijke groeten,
Ellen, Paul, Odile, Marrit en Anna
ONDERBOUW
De afgelopen weken hebben we gewerkt en gespeeld binnen het thema
feest. We hebben geleerd over verschillende soorten feesten. We hebben
zelf ook feest gevierd.
Bij het jubileumfeest waren we allemaal mooi verkleed als superheld en hebben
we een vossenjacht gelopen. Tijdens het paasfeest hebben we Palmpasen
stokken versierd. Aan het eind van de dag liepen we hier trots een rondje mee
over het plein. We hebben twee leuke feestdagen gehad! En we willen ook
graag alle ouders bedanken die ons zo goed hebben geholpen!

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.
OUDERBIJDRAGE VÓÓR 8 MEI
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Het schoolreisje voor de middenbouw vindt vrijdag 12 mei plaats. Het
schoolreisje voor de onderbouw is op vrijdag 19 mei. De bovenbouw gaat
1 juni naar Artis.
Ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald kunnen dit doen tot
uiterlijk 8 mei doen voor de middenbouw, tot uiterlijk 12 mei voor de onderbouw
en tot uiterlijk 25 mei voor de bovenbouw.
U kunt de bijdrage van 60 euro per kind overmaken op op rekeningnummer
NL32 INGB 0004887177, ten name van Stuurgroep Atlantis onder vermelding
van naam en groep van uw kind.
Kinderen van ouders die niet de ouderbijdrage hebben betaald, kunnen helaas
niet mee op schoolreis. Dit geldt ook voor het uitje van de bovenbouw.
Uiteraard geldt dit niet als ouders een betalingsregeling hebben getroffen.
We hopen op uw medewerking, zodat alle kinderen mee kunnen!

