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De kinderen van Atlantis hebben vrijdag 30 juni met de viering van het Keti Koti
festival het Jeugdjournaal gehaald. In het eerste item is te zien hoe de leerlingen de
afschaffing van de slavernij vieren.
Het Keti Koti-festival was een initiatief van de leerlingen van groep 8. Tijdens de extra
lessen begrijpend lezen na school bespraken de kinderen een tekst over de slavernij.
De leerlingen vonden het maar vreemd dat hier niet meer aandacht voor was. Tijdens
het gesprek met juf Kathinka ontstond spontaan het idee om op Atlantis aandacht te
besteden aan het jaarlijkse Keti Koti festival, dat landelijk op 1 juli wordt gehouden.
Het programma, de hapjes, de viering, de optocht door de wijk, de yell (Als wij zeggen
Keti, zeggen jullie Koti! Verbreek de kettingen!) zijn allemaal door de leerlingen, met
wat hulp van juf Kathinka, verzorgd. De benodigde materialen zijn dankzij een bijdrage
van de Stuurgroep uit de ouderbijdrage betaald. Ook waren ouders zo lief om heerlijk
hapjes te maken en te helpen met het uitdelen.
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We zijn erg trots op onze leerlingen en dankbaar voor alle hulp van ouders!

INDELING STAMGROEPEN EN NIEUWE COLLEGA’S
De groepsindeling en de formatie waren ook dit jaar weer een behoorlijke puzzel. We
zijn bijzonder blij dat deze op tijd rond zijn gekomen en we onze nieuwe collega’s aan
u kunnen voorstellen. Helaas betekent dat ook dat we van een aantal collega’s
afscheid nemen.
Juf Stern, juf Mariëlle en juf Neriyah keren in het nieuwe schooljaar niet terug. We zijn
hen ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor Atlantis hebben gedaan en wensen ze
veel succes! Over het afscheid van meester Rob bent u al apart geïnformeerd. Ook
meester Rob zijn we vreselijk dankbaar. Juf Marijke blijft in het nieuwe schooljaar nog
even bij ons. Zij gaat met ingang van 11 oktober genieten van een welverdiend
pensioen. We gaan al deze fijne collega’s zeker missen!
In het nieuwe schooljaar verwelkomen we meester Stephan (De Windroos), juf Hedwig
(De Onderzeeër), juf Wietske (De Vuurtoren) en juf Fatima (Plusgroep). Omdat juf
Marrit en juf Odile nog genieten van hun zwangerschapsverlof zijn zij niet meteen aan
het begin van het jaar bij ons. Juf Odile zal na haar terugkeer het stokje van juf Marijke
overnemen in de onderbouw. Juf Marrit wordt vervangen door juf Jacquelina. Juf Anna
zal deze zomervakantie een operatie ondergaan waar ze enkele maanden van moet
herstellen. Zij wordt vervangen door meester Rob en juf Anouk.
Tijdens de wisseldag op 14 juli maken de kinderen kennis met hun nieuwe
stamgroepsleiders en hun nieuwe groepsgenootjes. Onze nieuwe collega’s proberen
hier zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn. Wij hebben de stamgroepen ingedeeld op
basis van daarvoor opgestelde criteria: het sociaal-emotionele gedrag, de
werkhouding, het gedrag in de kring, de extra begeleiding, broers en zussen, verdeling
jongens-meisjes en bestaande vriendschappen. De indeling is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid gemaakt.

De groepsindeling ontvangt u in een aparte bijlage.
Naast de stamgroepen hebben we, in de voormalige lokalen van de Windroos en de
Onderzeeër, het lokaal van de Leerlab/Plusgroep: De Waterval, en het lokaal van het
Taallab (voorheen Schakelklas): De Boeg.
De onder- en middenbouw blijven op de begane grond. De tussen- en bovenbouw
komen op de eerste verdieping.
De leerkracht van de Plusgroep blijft juf Fatima. Juf Kathinka blijft de groepsleider van
De Boeg. We mogen van de gemeente Amsterdam de subsidie van de schakelklas
inzetten voor een pilot. We hebben gekozen voor een Taallab na schooltijd, zodat de
extra tijd voor taalonderwijs ook echt extra is, en niet in plaats van. We spreken dan
van een verlengde schooldag.
Ook bij het Leerlab is sprake van een verlengde schooldag. Na school krijgen daarvoor
geselecteerde leerlingen extra les op het gebied van taal, studievaardigheden en/of
rekenen. Evenals bij De Boeg en De Plusgroep financieren we dit vanuit de subsidie
van de gemeente Amsterdam.
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In het nieuwe schooljaar wordt u geïnformeerd over de precieze werking van het
Taallab, Leerlab en de Plusgroep en welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.

WISSELDAG
Omdat we volgend jaar in tweejarige stamgroepen gaan werken, en dus bijna alle
groepen anders worden, houden we vrijdag 14 juli ook een andere wisseldag.
De kinderen worden om 8.30 uur verwacht in het huidige lokaal van die stamgroep.
Bijvoorbeeld, als uw kind is ingedeeld in de Onderzeeër, dan gaat hij of zij naar dat
lokaal. Er gaat intern nog wat verschoven worden, maar dat is pas na de zomer.
In de nieuwe stamgroep maken de kinderen kennis met elkaar en de nieuwe
stamgroepleider(s). We hopen dat alle nieuwe collega’s zoveel mogelijk aanwezig
kunnen zijn, maar dat is nog niet zeker. In de nieuwe stamgroep bereiden de kinderen
een korte presentatie voor voor het wisselmoment. Dit zal om 13.15 uur plaatsvinden
in de cirkel op het schoolplein. Ouders zijn daarbij van harte welkom. Na afloop van de
ceremonie mogen de kinderen mee naar huis. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan worden
de kinderen tot 14.15 uur opgevangen in de klas.

SCHOOLTIJDEN
De schooltijden veranderen vooralsnog niet. Wel komen de stamgroepleiders later in
het lokaal dan u nu van ons gewend bent.
Dit is om een dagelijkse briefing mogelijk te maken, maar vooral om onze leerlingen
vertrouwen te geven en te stimuleren in hun zelfstandigheid. De deur gaat om 8.15 uur
open. Om 8.20 uur komt de stamgroepleider in het lokaal. Op termijn wordt dit 8.25
uur.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN
Atlantis volgt het vakantieschema van de regio Noord. Daarnaast hebben we taak- en
studiedagen zoveel als mogelijk aan bestaande vakanties geplakt:
Vakanties en vrije dagen

Data

Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 2 maart 2018 (2 wk)

Goede vrijdag

30 maart 2018

Paasmaandag

2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018 (vrijdag)
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Meivakantie

30 april t/m 9 mei 2018 (2 wk)

Hemelvaart

10 en 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Junivakantie

25 t/m 29 juni 2018

Zomer

19 juli t/m 31 augustus 2018 (start
18 juli om 12.00 uur)

Studiedagen

Data

Studiedag

4 september 2017

Studiedag

30 oktober 2017

Studiedag

6 december 2017

Studie tweedaagse

14 en 15 juni 2018

NB: dit is een voorlopige kalender. De medezeggenschapsraad heeft hier nog inspraak
op.

GROEP 8 – SCHOOLADVIEZEN EN UITSTROOM NAAR VO
Al onze leerlingen van groep 8 hebben ook dit schooljaar in april weer de landelijk
verplichte Eindtoets gemaakt. Hierbij hebben we gekozen weer mee te doen met de
eindtoets van Cito, die we tot nu toe steeds gedaan hebben met groep 8.
Tegenwoordig zijn er namelijk ook andere aanbieders van de Eindtoets. Mogelijk
zullen we in de toekomst voor een andere Eindtoets kiezen, die beter bij onze kinderen
past.
Al voor het maken van de Eindtoets hadden de kinderen in hun rapportfolio-gesprek
hun definitieve schooladvies te horen gekregen. Het advies dat wij als school geven, is
leidend. Wij kennen de kinderen tenslotte vaak al acht jaar en kunnen het beste
inschatten hoe ze het op het Voortgezet Onderwijs zullen doen. ‘Verknald’ het kind dus
zijn Eindtoets, dan heeft dit geen invloed op het advies! VO-scholen mogen een kind
dus ook niet weigeren op grond van de score die hij of zij op de Eindtoets heeft
gehaald.
In mei kregen de kinderen de uitslag van de Cito Eindtoets mee naar huis. Bij het
merendeel was de uitslag conform het advies. Bij een paar leerlingen was de uitslag
hoger en bij hen hebben wij ons advies heroverwogen (dit is verplicht) en in overleg
met ouders naar boven bijgesteld (dit is níet verplicht). Dit hebben we het vorige
schooljaar ook al zo gedaan. Indien de score op de Eindtoets lager uitvalt, dan blijft
ons advies gewoon staan.
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Dit waren onze adviezen en is dus de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs voor de
kinderen van groep 8:

Schooltype

Aantal kinderen

Percentage (afgerond)

Praktijkonderwijs

0

VMBO-b/k met of zonder Lwoo

5

22%

VMBO-t met of zonder Lwoo

4

17%

KOPKLAS

1

4%

VMBO-t/HAVO

0

HAVO

6

26%

HAVO/VWO

5

22%

VWO

2

9%

Totaal

23

100%

Over het nieuwe systeem van ‘loting en matching’, zoals dat nu gehanteerd wordt om
leerlingen van groep 8 te plaatsen op de VO-school van hun keuze, is dit jaar opnieuw
veel te doen geweest in de media. Voor onze leerlingen heeft het gelukkig weer goed
uitgepakt: alle kinderen zijn geplaatst op de eerste of tweede school van hun
voorkeurslijst! Dit zijn de scholen waar onze kinderen naar toe gaan:

School Voortgezet Onderwijs

Aantal kinderen

Hervormd Lyceum West

4

Sweelinck College

1

Calvijn College

1

Calandlyceum

4

Lumion (Caland 2)

2

Berlage Lyceum (tweetalig)

2

Barlaeus Gymnasium

1
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St. Nicolaaslyceum

1

Marcanti College

2

Wellantcollege (VMBO Sloten)

2

Iedersland College

2

Kopklas (HLW)

1

Voor het bepalen van de ondergrens voor de Cito-eindtoets maakt de inspectie gebruik
van scholengroepen op basis van ‘gewichten’. Aan kinderen met ouders zonder
vervolgopleiding, wordt bijvoorbeeld extra ‘gewicht’ toegekend. Atlantis had altijd
(ruim) meer dan 15% leerlingen met ‘gewicht’, maar na een extra strenge controle
(waarbij er ouderverklaringen werden afgekeurd omdat ze niet helemaal correct waren
ingevuld), hadden we vorig jaar nog maar 9% gewichtenleerlingen en werd de
ondergrens (norm) ook hoger. Daarom hebben we vorig jaar ‘onvoldoende’ gescoord, al
hadden onze leerlingen wel een goede score behaald. Dit schooljaar is daarom heel
hard gewerkt om het nog beter te doen.
En het is gelukt! We zijn enorm trots op ‘onze’ kinderen en op de stamgroepleiders die
hier heel hard aan gewerkt hebben.
De schoolscore van Atlantis op de Eindtoets is 534,5. Het landelijk gemiddelde is dit
jaar 535,1. De ondergrens (norm) voor onze scholengroep is 533,7. Om te zorgen dat
onze kinderen volgend jaar weer een goed resultaat behalen, gaan we door met de
ondersteuning voor groep 8 (de huidige groep 7). Hieronder vindt u een overzichtje
waarin de eindresultaten van de afgelopen jaren staan, zoals ze worden opgenomen in
de Schoolgids.
Jaar

Excl. LWOO/
PRO

Incl. LWOO

Landelijk
Gemiddelde

Ondergrens
Scholengroep

2015

532,3

530,5

534,8

532,4

2016

534,5

533,1

534,5

533,9

2017

535,9

534,5

535,1

533,7

ONDERBOUW
Bijna is het zover en gaan de oudste kleuters afscheid nemen van de onderbouw. Deze
laatste weken werken we dan ook binnen het thema “afscheid”. Er wordt hard gewerkt
aan mooie zelfportretten voor de mappen van de oudste kleuters. Ook maken de
kinderen samen met de juf de klas schoon.
In de Octopus hebben we gister een spelletje gespeeld waaraan we goed konden
merken dat alle kinderen in de klas elkaar goed kennen en goed samen kunnen
werken. De kinderen moesten op een papier de verschillende talenten van hun
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groepsgenootjes afkruisen. Op de foto kunt u zien hoe goed de kinderen dit al samen
kunnen!

MIDDENBOUW
Zoals de ouders van De Windroos al in de mail hebben kunnen lezen, gaat Juf Mariëlle
volgend schooljaar op een andere school werken. Zij gaat werken op een school voor
speciaal basisonderwijs, iets wat ze al heel lang graag wil.
We wensen juf Mariëlle heel veel geluk en plezier met dit nieuwe avontuur!
Eerder heeft u al gehoord dat juf Stern naar Leeuwarden verhuist. Zij heeft daar een
baan in een bovenbouwgroep gekregen op een jenaplanschool.
Juf Mariëlle en juf Stern nemen afscheid van hun groep en de ouders van hun klas,
maar willen ook graag de andere ouders en kinderen in de gelegenheid stellen om nog
even gedag te zeggen.
Dit kan dinsdagmiddag 18 juli om 14:15 uur in de middenbouw.

NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
Musical/Revue
De kinderen van groep 8 oefenen op dit moment voor de musical/revue, die zij
maandag 17 juli 2017 zullen opvoeren. Het bijzondere aan deze musical/revue is dat
de leerlingen van groep 8 die revue helemaal zelf hebben geschreven. Alle acts hebben
zij zelf uitgekozen en ingestudeerd. Het lijkt wel een proeve van bekwaamheid op
Jenaplanonderwijs. De kinderen laten nu zien wat ze in de jaren hiervoor hebben
geleerd. De vier basisprincipes van het Jenaplanonderwijs (gesprek, werk, vieren en
spel) komen samen in hun eindstuk. De stress loopt soms behoorlijk op, maar dat
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hoort er allemaal bij. Op de dag van de uitvoering mogen de leerlingen vier
volwassenen uitnodigen om naar hun optredens te kijken. In een aparte brief volgt
meer informatie hierover.
Laatste viering
De leerlingen van De Zeven Zeeën hadden de eer om namens de bovenbouw de
allerlaatste officiële viering van het jaar te doen. In het kader van een 'muziekopdracht'
zongen en klapten onder leiding van Faissal het lied IKO IKO. Kristi opende het stuk op
viool en Lucius eindigde op de piano.
Prognosegesprekken groep 7
De meeste leerlingen van groep 7 hebben inmiddels hun prognose VO ontvangen; voor
de kinderen waren die gesprekken best wel spannend. De meeste kinderen hebben
daarna met hun leerkracht een kindplan geschreven met persoonlijke doelen voor
groep 8.
Met vriendelijke groeten,
De leerkrachten van de bovenbouw

TUINSPANT

De laatste weken gebeuren er nare dingen in en rondom de schooltuin en
moestuinbakken:
-

Fruitbomen worden uit de tuin getrokken en ergens op het schoolplein gegooid of
ze worden meegenomen.

-

Het borderhekwerk langs de tuin wordt met de dag korter en kleiner. Het wordt uit
de grond getrokken, tegen aangeschopt of vernield. De latjes liggen bezaaid over
het schoolplein.

-

Planten die in de tuin zijn geplant worden platgestampt of uit de grond getrokken.

Wij van het tuinspant dachten dat het niet erger kon worden dan dit, maar in de periode
van 14 juni na schooltijd en de ochtend van 15 juni heeft er weer vernieling plaats
gevonden in de moestuinbakken op het schoolplein:
- Alle aardbeienplanten zijn gestolen, planten zijn uit de bakken getrokken en op de
grond gegooid.
- Tegen de ramen van de gymzaal is de aarde van de moestuinbakken aan gegooid.
- 1 Courgetteplant is ontvreemd.
- Al de nieuw gezaaide vlinder-bijen mix is uit de bakken geschept.
Op deze manier blijft er weinig tot niets meer over van alle mooie en fleurige
bedoelingen van onze schooltuin. Wij worden er moedeloos van. En vooral verdrietig
dat mensen al het moois en goeds vernielen van de schooltuin.
Voor de vernielingen en diefstal van planten en fruitbomen is aangifte gedaan bij de
politie.
Een oproep aan alle ouders en kinderen van onze school:
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Wees zuinig met onze schooltuin. Loop op de aangewezen looppaden. En laat de
planten groeien in rust.
Durf elkaar aan te spreken bij mogelijke vernieling!!!
Dank u.

