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KERST OP ATLANTIS

Kerstvakantie

Met een viering, een circuit, een kerstdiner en veel kerstliedjes zingen hebben we deze week

25 december t/m 5

kunnen genieten van een sfeervolle kerstviering. We danken alle ouders en kinderen die ons

januari 2018

hebben geholpen om er zo’n mooi feest van te maken.

Voorjaarsvakantie

Tijdens de studiedag van 6 december kwamen ouders, én kinderen, speciaal op school om
Atlantis in kerstsfeer te brengen. Heel mooi en vooral sfeervol. Uiteraard werden in alle
klaslokalen ook kerstbomen versierd.

19 februari t/m 2
maart 2018
Pasen
30 maart t/m 2 april
2018
Meivakantie (incl.
Koningsdag en
Hemelvaart)
27 april t/m 11 mei
2018
Pinksteren
21 mei 2018
Junivakantie
25 t/m 29 juni 2018
Zomervakantie
19 juli t/m 31
augustus 2018 (start
18 juli om 12.00 uur)
Studiedagen
14 en 15 juni 2018

Deze week heeft het team weer traditioneel met ouders en kinderen voor school op het
plein kerstliedjes gezongen. Een mooie traditie, die we graag in ere houden.
Donderdag 21 december stond de hele dag in het teken van kerst. We begonnen met een
gezamenlijke viering in de grote zaal. Kinderen van de bovenbouw speelden het
kerstverhaal, maar dan anno 2018. Uiteraard wel met Maria, Jozef, het kindje Jezus en
engelen. Daarna was het tijd voor het traditionele kerstcircuit. Alle kinderen zaten in een
groepje met leerlingen uit alle bouwen. Het was weer prachtig om te zien hoe goed de
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oudere kinderen de jongere kinderen dan helpen! Er waren activiteiten zoals bollen planten,
knutselen, voorlezen, film, dans, koekjes versieren en doosjes vouwen.
’s Avonds waren alle kinderen weer welkom op school voor een sfeervol kerstdiner. Ouders
en kinderen hadden de meest heerlijke gerechten gemaakt. Te veel om op te noemen, of om
allemaal uiteindelijk op te kunnen eten. Veel ouders bleven ook gezellig op school om met
elkaar koffie te drinken en te praten in de grote zaal. Ook zij genoten mee van alle
heerlijkheden. We vonden het erg geslaagd! Iedereen die heeft meegeholpen willen we
hartelijk bedanken, evenals de ouders en kinderen die vrijdag zo goed hebben geholpen met
opruimen en schoonmaken.
We wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

ONDERBOUW
De afgelopen weken hebben we gespeeld en gewerkt binnen het kerstthema. De kinderen
hebben veel mooie dingen geknutseld. Zoals grote sterren gevouwen of een kerstboom
geplakt van groot naar klein. Ook hebben we in alle drie de groepen kerstbomen gebouwd
met blokken in de bouwhoek. De kinderen hebben hard gewerkt en er heerste een fijne
kerstsfeer!
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MIDDENBOUW
In de Middenbouw hebben we weer nieuwe letters geleerd: u, o,p,oe,h en ei. We kwamen
erachter dat de ie en ei wel erg veel op elkaar lijken. We gaan ons vast nog eens vergissen
maar dat is geen probleem, daar leren we van. Deze letters hebben we geleerd binnen het
thema Smakelijk Eten, geïntroduceerd door middel van ‘Een haar in de soep’. Vraagt u er
maar eens naar, het is een prachtig verhaal. Iedere dag lezen, rijtjes en het leesboek en
natuurlijk thuis oefenen met lijn 3 op de computer.
Groep 4 is begonnen met keersommen en zij hebben de eerste tafel, van 5 geleerd. Groep 3
kan al tellen en getallen schrijven tot 100!
Gedurende de afgelopen kerstperiode hebben we met veel plezier eigen kerstverhalen
geschreven en erbij getekend. Op het podium zagen we de drie koningen en in de kring
vertelden we elkaar nog veel meer over wat kerstmis betekent. De geboorte van Christus,
winterfeesten, de kortste dag van het jaar en het licht wat weer toe gaat nemen. Wat weten
de kinderen in de middenbouw al veel. Langzaamaan veranderden de klassen in de
kerstsfeer, we maakten sterren voor op het raam en kerstfiguren van brooddeeg. De grote
lampen uit en kerstlichtjes aan.

BOVEN- EN TUSSENBOUW: VOOROORDELEN EN KERST
Donderdag 7 december ondervonden de kinderen uit de Zeven Zeeën, Het Rif, de Windroos
en Het Kraaiennest hoe het is als je naar iets kijkt, en het toch anders is dan je in eerste
instantie dacht. Een les over waarnemen, kijken, vinden, oordelen en vooroordelen.
Is het gek als een kleuter zegt dat er een paard op het dak staat? Wat is dat eigenlijk:
democratie…?
De kinderen waren enthousiast, betrokken, er werd goed samengewerkt. Vaak was de
oplossing: toch eens wat beter kijken, of eerst nog een vraag stellen.
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BOVENBOUW
In het kader van het thema 'zorgen voor elkaar' hebben we in de bovenbouw deze week geld op gehaald voor
stichting De Kinderen van de Voedselbank. Met uw extra bijdrage en de verkoop van de klavertjes hebben we
in totaal 286,70 euro opgehaald voor de stichting. Bedankt voor het kopen van de klavertjes. We hopen dat
ze u veel geluk zullen brengen!
De kinderen van de bovenbouw kunnen in de vakantie oefenen op Bloon.nl. We hebben hier een aantal
belangrijke spellingregels klaargezet om alvast wat te oefenen voor de toetsweek. Ook kunnen de kinderen
inloggen op www.rekentuin.nl. Verder hebben de kinderen geen huiswerk mee. In de bovenbouw start de
toetsweek op vrijdag 12 januari.
We zien de kinderen graag allemaal weer (heel) terug in het nieuwe jaar. Een hele fijne vakantie, prettige
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
De bovenbouwleerkrachten

SINTERKLAASCADEAU WORDT SAMENWERKING
De Windroos en Kraaiennest kregen dit jaar van Sinterklaas een knikkerbaan.

Al snel besloten de kinderen van beide stamgroepen om de knikkerbanen te combineren om te kijken hoe
groot de baan kon worden. Een mooie manier van samenwerken, met natuurlijk veel plezier.

GELE LIJN SCHUITENHUISSTRAAT
School en medezeggenschapsraad (MR) zijn al langere tijd in overleg met de gemeente om de
verkeersveiligheid rondom school te verbeteren. We hebben nu de toezegging dat er een gele lijn langs de
drempel wordt geplaatst, zodat daar niet meer geparkeerd mag worden.
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Ook biedt de gemeente aan om ouders kosteloos een cursus te geven om te leren hoe zij het verkeer rondom
de school kunnen helpen begeleiden. Dat zou ons mogelijk in staat stellen om met klaarovers te gaan
werken. Als u interesse heeft, mail dan alstublieft naar natalie.mathot@amosonderwijs.nl.
Ook gaat de gemeente de bestaande bebording voor het eenrichtingsverkeer in de Schuitenhuisstraat
vervangen door dezelfde bebording, maar dan met een signaalkleur als achtergrond. Wanneer deze
aangebracht kunnen worden, is nog niet bekend. Dit heeft onder andere met de weersomstandigheden te
maken.
We bedanken de MR hartelijk voor alle inzet en aandacht voor dit belangrijke onderwerp!

NIEUWS VAN DE STUURGROEP
De stuurgroep heeft een kascommissie aangesteld om de financien van het schooljaar 2016/2017 te
controleren. Deze commissie bestond uit Evelien Taira Idrissi en Souad Abderahim. Zij hebben de kas
goedgekeurd. We bedanken de kascommissie hartelijk!
Denkt u eraan dat het oudergeld vóór 1 januari 2018 betaald dient te zijn? Indien u het oudergeld niet heeft
betaald, kan uw kind helaas niet mee op schoolreis.
Het oudergeld bedraagt 60,00 per kind. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnr NL32INGB0004887177
tnv stuurgroep Atlantis. Vermeldt u hierbij de naam en groepsnaam van uw kind.

