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Wij pakken de draad weer op 

Vorige week zijn de muzieklessen vanuit Soli weer gestart. En ook  

de repetities van het schoolorkest gaan vandaag weer van start. 

Heerlijk om alle instrumenten weer in de school te horen. Als uw 

kind het ook leuk lijkt om een instrument te leren bespelen, dan 

kunt u een e-mail sturen naar marian.miessen@atlantbo.nl . 

Binnenkort hopen wij ook te kunnen starten met de schoolbieb. 

Er zijn al verschillende ouders die zich aangemeld hebben om te 

komen helpen en daar zijn wij (en de leerlingen) heel blij mee! 

Wanneer het systeem geheel ingericht is, kunnen wij van start 

gaan. 

Vandaag is ook de eerste vergadering van de leerlingenraad 

geweest. Samen kijken wij naar een aanvulling voor op ons 

schoolplein die wij kunnen bekostigen van de OR gelden. Ook 

zullen wij in alle klassen plastic afval scheiden. Vóór de vakantie 

hebben wij in groep 5 t/m 8 een proefperiode gedraaid. Weer 

een project vanuit de leerlingenraad dat geslaagd is! 

 

Afmeldingen 

We zien dat alle ziekmeldingen via de schoolapp verlopen. Er 

wordt nog zelden naar school gebeld. Dit is heel fijn, omdat wij 

op deze manier via de schoolapp in één overzicht zien hoeveel 

leerlingen er in elke groep afwezig zijn. Wanneer er teveel leer-

lingen in één groep ziek zijn, doen wij een melding bij de GGD. 

 

Ook deze week zijn er enkele leerkrachten afwezig geweest 

i.v.m. verkoudheidsklachten. Helaas moeten zij altijd 2 dagen en 

soms nog langer wachten op een test en vervolgens nog twee 

dagen wachten op de uitslag. Het is ons nog steeds gelukt om 

iedereen te vervangen.  

 

Thuis inlog 

In de Coronaperiode vóór de grote vakantie maakten de leer-

lingen de lessen thuis via Basispoort. Zoals vermeld in de vorige 

nieuwsbrief was dit na de zomervakantie niet meer mogelijk. Af-

gelopen week hebben wij te horen gekregen dat alles weer toe-

gankelijk is. Leerlingen kunnen de lessen (die hiervoor bestemd 

zijn) weer thuis maken. Wanneer uw kind langer afwezig is en 

hij/zij hier gebruik van wil maken, kunt u (na schooltijd) contact 

opnemen met de leerkracht.  

 

Verkeer rondom de school 

Afgelopen dinsdagochtend hebben twee medewerkers van de 

gemeente meegekeken naar de verkeersstroom rondom de 

school bij aanvang van de schooldag. Dit verliep heel rustig. 

Heel veel kinderen en ouders kwamen die dag op de fiets en dat 

geeft rust rondom de school, erg fijn! Wel zagen wij dat er ge-

vaarlijke situaties kunnen ontstaan door de indeling van de par-

keervakken.  

Binnenkort verwachten wij een terugkoppeling vanuit de ge-

meente. Wanneer wij deze ontvangen hebben, zullen wij u via 

het informatiebulletin informeren.  

 

Brandoefening 

Vrijdag 11 september vindt er wederom een brandoefening 

plaats. Mogelijk maakt deze brandoefening indruk op uw kind 

en zal het thuis over de oefening vertellen.  

 

 

Agenda: 

Vrijdag 11 sept: Brandoefening 

Maandag 14 sept: Swimming’s Cool gr. 7a, 7b en 8, GMR-verga-

dering 

Dinsdag 15 sept: MR-vergadering 

Woensdag 16 september: Swimming’s Cool gr. 5/6 en 6 

Vrijdag 18 september: groepen 1/2 vrij! 
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