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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  20 mei 2022 

 

Geachte ouders,  

 

We hebben een fijne meivakantie achter de rug en zijn fris begonnen 

aan het laatste grote blok tot de grote vakantie. We hebben gisteren de 

kinderen van groep 8 uitgezwaaid en zij vermaken zich met mooi weer 

in Wieringerwerf op kamp. Het leerkrachtenteam van de Atalanta heeft 

ons vertegenwoordigd op het Handbaltoernooi van 12 mei.De 

leerlingen vertegenwoordigden ons met een meiden 5/6 team en een 

5/6 mix team. Het was heel  gezellig. 

Fijn weekend! 

Team Atalanta 

 

 

 

AGENDA MEI-JUNI 

 

 

18-20 mei Groep 8 gaat op kamp 

23 mei-3 juni Afname IEP toetsen 

26-27 mei Hemelvaart 

7-10 juni Avondvierdaagse 

7-10 juni Pinkstervakantie voor de kinderen 

16-17 juni Schoolfotograaf 

20 juni Rapport mee 

16-24 juni Engels toets voor groep 7-8 
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WANDEL 2-DAAGSE KLEUTERS 

Woensdag en donderdag hebben de kleuters de wandel 
2 daagse gelopen. Onze variant op de Avond 4 daagse. 
Vandaag was nog even spannend of het wel door kon 
gaan, want buienrader voorspelde niet veel goeds. 
Gelukkig konden we iets later vertrekken, waardoor we 
tussen de dikke buien door konden wandelen.  
 
Samen met ouders, leerkrachten en stagiaires hebben 
we 2 verschillende routes gelopen door de wijk. Dit was 
een prachtig gezicht. Een hele stoet met meer dan 100 
kleuters uit de 3 kleutergroepen. En wat deden ze het 
goed. Zonder mopperen liepen ze zo 1,5 km, zelfs toen het vandaag een beetje regende. Om deze prestatie 
te belonen kregen ze bij aankomst op school van hun leerkrachten een medaille uitgereikt. Dik verdiend!  

 
 

IEP TOETSEN 
Van 23 mei tot 2 juni zal er dagelijks een stukje gewerkt worden aan de IEP toetsen. Deze toetsen geven belangrijke 
informatie voor het Leerlingvolgsysteem. Zowel cognitief als sociaal emotioneel. Het is belangrijk dat de kinderen in 

deze periode zoveel mogelijk uitgerust op school komen. Afspraken voor tandarts en dokter e.d. graag na schooltijd.   
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AVOND 4-DAAGSE 
Na twee jaar zonder avondvierdaagse, is het dit jaar eindelijk weer mogelijk om gezamenlijk mee te doen 
aan avondvierdaagse. Voorgaande edities deden we met veel kinderen mee. Dat was erg gezellig! Dit jaar 
is de avondvierdaagse van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni. Let op: dit is in de junivakantie!  
Opgeven voor de avondvierdaagse kan door dit inschrijfformulier in te leveren bij de leden van de 
sportcommissie van de ouderraad. Zij zitten op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 mei van 8:20 tot 
9:00 uur klaar om alle inschrijvingen in ontvangst te nemen. Bij slecht weer zitten zij binnen op de 
wereldbol, bij goed weer zitten zij buiten bij de pingpongtafel.   

De kosten voor het meedoen bedragen  € 4,00 per persoon welke bij inschrijving betaald dienen te worden 
(gepast geld).  

Dit jaar zullen we alle kinderen weer voorzien van een echt Atalanta T-shirt. Deze zullen in de week voor 
de vierdaagse via de leerkracht verstrekt worden en dienen in de week na de vakantie weer ingeleverd te 
worden bij de leerkracht,   

• De start/finish is bij zwembad De Waardergolf op de 
Beukenlaan 1b  
• De wandeltijd is tussen 17.30 en 19.00 uur. Als school starten 
we om 17.45 uur!  
Wij hopen weer op gezellige wandelavonden! Het inschrijfformulier 
vindt u onder aan de nieuwsbrief. 
Groeten,  
De sportcommissie  
  

 

INSCHRIJFFORMULIER AVONDVIERDAAGSE 
 

 

 

 
 
 
 

Naam leerling  

  

Groep  

  

Geboortedatum  

  

Mobiel telefoonnummer ouders  

  

Maat T-shirt  

                128   /   140   /   152   /   164  

Hoeveel keer heb jij al meegelopen (dit staat op je laatste medaille)? Dit in verband met het 
bestellen van de juiste medailles.   
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De Zomervakantie 2022 van TAS 
 

Hier is het zomerprogramma 2022 van TAS, want niemand hoeft zich te vervelen!! Kom deze zomer fanTAStische herinneringen maken bij ons. 
 

Hoe werkt het? Informatie voor de ouders: 

1. Kies de activiteit (of activiteiten) waar je kind(eren) aan mee wil(len) doen 

2. Voor de Zomeractiviteiten mail je naar tasactiviteiten@gmail.com   

3. Voor de Huttenbouw naar huttenbouwtas@gmail.com  Let dus goed op: dit kan niet in de activiteiten mail omdat wij dan het overzicht kwijt zijn!  

4. Voor Mixtream4Kids mail je naar kinderfestivaltas@gmail.com Let dus goed op dit kan niet in de activiteiten mail omdat wij dan het overzicht kwijt zijn! 

5. Geef in de mail het volgende aan: Voor ieder kind naam, geboortedatum een mobiel nummer van een ouder waar we het betaalverzoek heen kunnen sturen. Wilt u 

contant, met de Huygenpas of Meedoenpas betalen dan kan dit natuurlijk ook; geef dit even aan in uw mail. 

6. Inschrijvingen worden op binnenkomst afgehandeld, bij te veel aanmeldingen tegelijkertijd wordt er geloot. Als uw kind mee kan doen volgt er een mail met onze 

voorwaarden en een inschrijfformulier voor de extra gegevens die we nog willen weten. U antwoord hier via de mail binnen drie dagen op waarbij u aangeeft de 

voorwaarden gelezen te hebben en ons de nog gevraagde informatie aanlevert. Indien dit niet gebeurt, wordt uw kind i.v.m. de te verwachten wachtlijsten helaas 

van de lijst gehaald. Niet omdat we kinderachtig willen doen maar omdat het dit jaar even niet anders kan 

7. Bij activiteiten op locatie geldt: Kinderen worden bij de poort of deur afgezet, u kunt niet mee naar binnen.  We zullen van alle kinderen foto’s maken voor op de 

website zodat u mee kunt genieten als ze thuiskomen met hun verhalen. Indien u niet wilt dat uw kind op de foto gaat, meldt dit dan bij de inschrijving. 

Wat gaan we doen? 

 

Woensdag 20 juli 10.00 tot 12.30 uur, voor de groep 4 t/m 7 jaar: Knutselochtend met patat 

Deze ochtend gaan we lekker knutselen, limonade drinken, wat lekkers en patat eten. 

Alles wat je maakt mag je natuurlijk mee naar huis nemen. 

Locatie: TAS, van Eedenplein 3 

mailto:tasactiviteiten@gmail.com
mailto:huttenbouwtas@gmail.com
mailto:kinderfestivaltas@gmail.com
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Kosten: €4,00 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten weten. Denk aan 

(di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke ochtend te laten beleven. 

Woensdag 20 juli 13.30 tot 17.30 uur, voor de groep 8 t/m 13 jaar: Ontdekplek met spelletjes en patat 

Deze middag staat in het teken van de Ontdekplek. Dit houdt in dat je in verschillende ruimtes van De Horst allerlei activiteiten vindt (denk hierbij aan techniek, creatief, 

smakelijk, grappig of ontdekkend) dit natuurlijk met limonade, wat lekkers en patat eten. 

Locatie: TAS, van Eedenplein 3 

Kosten: €4,00 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten weten. Denk aan 

(di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke middag te laten beleven. 

 

 

Woensdag 27 juli 10.00 tot 12.30 uur, voor de groep 4 t/m 7 jaar: Vossenjacht 

Deze ochtend gaan we in groepjes op Vossenjacht door de wijk. 

Wie gaan we vinden, wat valt er te beleven? Spannend, grappig en leuk. Doe jij ook mee? Natuurlijk met drinken en wat lekkers 

Locatie: vanaf TAS, van Eedenplein 3  

Kosten: €3,00 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

mailto:tasactiviteiten@gmail.com
mailto:tasactiviteiten@gmail.com
mailto:tasactiviteiten@gmail.com
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Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten weten. Denk aan 

(di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke ochtend te laten beleven. 

Woensdag 27 juli 13.30 tot 17.30 uur, voor de groep 8 t/m 14 jaar: Wie is de TAS-mol? 

Deze middag staat in het teken van Wie is toch de TAS mol? Gebaseerd op het spel van tv maar zeker ook met onze eigen draai daaraan, want wij houden wel van een leuk 

spel. Natuurlijk met drinken en wat lekkers. 

Locatie: vanaf TAS, van Eedenplein 3 

Kosten: €3,00 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten weten. Denk aan 

(di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke middag te laten beleven. 

 

 

Woensdag 3 augustus 12.30 tot 18.15 uur voor de groep 8 t/m 14 jaar Paintballen 

We gaan paintballen in Lelystad. Hou er dus rekening mee dat je oude kleding aan moet en een tijd in de bus zit, maar dat is meer dan de moeite waard volgens ons. Met 

drinken, wat lekkers en patat eten. 

Locatie: vanaf TAS, van Eedenplein 3 

Kosten: €15,00 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten weten. Denk aan 

(di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke dag te alten beleven. 

 

mailto:tasactiviteiten@gmail.com
mailto:tasactiviteiten@gmail.com
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Zondag 7 augustus 13.30 tot 16.30 uur: Ploeterdag  

Kinderen van 4 t/m 7 jaar kunnen spelen onder begeleiding van een volwassene die erbij blijft  

Kinderen van 8 t/m 14 jaar kunnen zelf komen spelen 

Dit is een oudgediende die weer terug is.  Ploeterdag is de naam voor leuke activiteiten en spelletjes rond het gebouw en hopelijk is het mooi weer want dan pakken we ook 

uit met waterspelletjes. Bij slecht weer is er een aangepast binnenprogramma. 

Locatie: TAS, van Eedenplein 3  

Kosten: €5,00 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten weten. Denk aan 

(di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke middag te laten beleven. 

Woensdag 10 augustus 9.30 tot 17.00 uur, voor 8 t/m 14 jaar: Erop uit naar het Spoorwegmuseum 

We gaan naar het Spoorwegmuseum met de bus. Daar eten we patat en ontdekken we van alles. Natuurlijk is er ook drinken en wat lekkers. 

Locatie: vanaf TAS, van Eedenplein 3 

Kosten: €12,50 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten 

weten. Denk aan (di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke dag te laten beleven. 

 

Woensdag 15 t/m 18 augustus voor de groep 8 t/m 14 jaar: Huttenbouw, Thema KERSTDORP TAS 

(De ondergrens in leeftijd is voor kinderen die in 2014 geboren zijn dus dit jaar 8 worden). 

mailto:tasactiviteiten@gmail.com
mailto:tasactiviteiten@gmail.com
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Dit wordt onze 23ste huttenbouw, aangezien we tijdig starten met de inschrijvingen zou het kunnen dat er in de aanloop er naar toe kleine wijzigingen plaatsvinden. 

Teruggave van het deelnamegeld en doorgeven van kaarten is wegens administratieve redenen niet meer mogelijk. Dit kost ons, naast het drukke zomerprogramma, echt 

veel te veel tijd. Kijk dus goed of je kan, je dan niet op vakantie bent, of je echt mee wilt doen en meld je dan aan. Als je door onze wijzigingen niet meer mee kan doen, krijg 

je het betaalde bedrag natuurlijk retour. 

Aanmelden gaat alleen via de mail huttenbouwtas@gmail.com. 

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot. Bij inschrijving geeft een ouder aan hoe het kind heet, wat de 

leeftijd is en een mobiel telefoonnummer. Daarop volgt een formulier, hierop noteer je als ouder/voogd de gegevens van het kind en worden bijzonderheden aangegeven. 

Ook volgt er een betaalverzoek naar uw mobiele nummer, dit dient binnen een week betaald te worden daarna is de inschrijving pas definitief. We sturen ook onze 

voorwaarden dan mee. Schrijf je via de mail voor een andere ouder een kind in? Geef dan naast de naam en  geboortedatum van het kind  ook het mobiele telefoonnummer 

en het email-adres van de ouder aan ons door. 

Locatie: Parkeerterrein Oeverzeggepad (nabij basisschool de Helix) 

Kosten: €19,50 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar huttenbouwtas@gmail.com 

Programma: 

Maandag 15 augustus 10.00 aankomst op het terrein, poort open, vertrek om 15.00 uur 

Dinsdag 16 augustus 10.00 aankomst op het terrein, poort open, vertrek om 15.00 uur 

Woensdag 17 augustus 10.00 uur poort open en dan blijven jullie tot donderdagochtend dus met slaapnacht en avondeten! 

Donderdag 18 augustus ga je tussen 8.00 en 8.30 uur naar huis en kan je dus opgehaald worden.  

Tussen de middag blijf je op het terrein en hiervoor neem je zelf een broodje mee. Wij zorgen voor voldoende drinken, een lekkere snack tussen de middag en nog meer 

lekkers tussendoor. Op woensdagavond regelen wij ook jullie eten. 

Er zijn alleen weekkaarten te koop voor deze activiteit. De definitieve bouwlocatie kan wijzigen, dit geven we door zodra de vergunning binnen is. We timmeren, zagen en 

bouwen voor de mooiste, grappigste en bijzonderste hutten van Heerhugowaard, natuurlijk kun je met je groep een leuk prijsje winnen. Dit jaar kom je woensdagochtend 

met je slaapspullen en ga je pas weer weg op donderdagochtend. Zo kunnen we een nog leuker programma aanbieden. Slapen in je hut mag, maar moet niet.  We maken 

super veel lol, er is muziek, allerlei lekkers, liters limonade, de leukste vrijwilligers en nog veel en veel meer. Meer informatie is te vinden op www.tasheerhugowaard.nl 

 

mailto:huttenbouwtas@gmail.com
mailto:huttenbouwtas@gmail.com
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Woensdag 24 augustus 10.00 -12.30 voor de groep 8 t/m 12 jaar: Pyjamabingo 

Vandaag hebben we een luie dag, lekker bingo spelen en je mag in je pyjama komen als je dat wilt, we spellen meerdere rondes 

Locatie: vanaf TAS, van Eedenplein 3 

Kosten: €5,00 (betalen kan via een betaalverzoek, met de Huygenpas, de Meedoenpas of contant) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten weten. Denk aan 

(di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke ochtend te laten beleven. 

Zaterdag 27 augustus 13.30 tot 17.30 uur voor de groep 8 t/m 14 jaar: Het TAS  Kinder- en Tienerfestival  

Locatie: Rosarium, ingang bij de Bolle Buik 

Kosten: GEEN, aanmelden van tevoren is wel verplicht i.v.m. de leeftijd en het aantal deelnemers. 

Zie voor meer informatie www.tasheerhugowaard.nl   

Hier vind je terug hoe we werken en hoe je daar eventueel iets lekkers kan kopen (dit moet niet want er is gratis water en limonade) 

Aanmelden kan alleen via een mail naar tienerfestivaltas@gmail.com 

Zet daarin wie je bent, je geboortedatum en het telefoonnummer van 1 van je ouders. Vergeet niet te benoemen welke bijzonderheden we zouden moeten weten. Denk aan 

(di)eetwensen, allergieën, eventuele andere zaken die belangrijk kunnen zijn om jou een leuke middag te laten beleven. 

mailto:tasactiviteiten@gmail.com
http://www.tasheerhugowaard.nl/
mailto:tienerfestivaltas@gmail.com
mailto:tienerfestivaltas@gmail.com
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INSCHRIJFFORMULIER AVONDVIERDAAGSE 
 

 

 

 
 
 
 

Naam leerling  

  

Groep  

  

Geboortedatum  

  

Mobiel telefoonnummer ouders  

  

Maat T-shirt  

                128   /   140   /   152   /   164  

Hoeveel keer heb jij al meegelopen (dit staat op je laatste medaille)? Dit in verband met het 
bestellen van de juiste medailles.   

  


