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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  11 maart 2022 

 

Geachte ouders,  

We zijn alweer 2 weken op stoom. De rapporten en talentenkaarten zijn meegegeven en de gesprekken zijn allemaal geweest. De 

komende weken gaan we ons intensief bezig houden met de verschillende IPC projecten en de grote Rekendag. Voor volgende 

week hebben we een gezellige feestdag op het programma staan. Alle leerkrachten zijn jarig. We houden een gezamenlijk ontbijt 

en een heuse talentenshow. We zijn benieuwd naar de nieuwste acts! 

 

Team Atalanta 

 

 

AGENDA FEBRUARI- APRIL 
 

18 maart Lente lunch en leerkrachtenverjaardag 

23 maart Grote Rekendag 

18 april Tweede Paasdag kinderen vrij 

22 april Studiedag 

25 april-6 mei Meivakantie 

11 mei Sportdag? 

16 mei Groep 8 gaat op kamp 
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INSCHRIJVEN OP SCHOOL 

Wij zijn begonnen met onze plannen voor het komende schooljaar. De aanmeldingen van nieuwe leerlingen zijn 

hierbij belangrijke parameters. Wordt uw kind volgend jaar 4, ook al is het pas aan het einde van het schooljaar, wilt 

u dan zo spoedig mogelijk inschrijven! Zeg dit ook tegen vrienden, familie en kennissen die overwegen hun kind bij 

de Atalanta aan te melden. Inschrijven kan met het inschrijfformulier dat u op school kunt krijgen. Via de site kunt u 

zich aanmelden voor een rondleiding of meer informatie. Wij nemen dan contact met u op. 

 

AVONDVIERDAAGSE EDITIE 2022! 

Save the date 7 t/m 10 juni!!!!! De avond4daagse zal weer als vanouds plaatsvinden!!! 
Met z'n allen gezellig wandelen en verzamelen bij de Waardergolf voor de start en finish. 
OBS Atalanta verzorgt een zogenaamde limonadepost voor onderweg. 
Eind maart krijgt u van ons een uitgebreide nieuwsbrief met informatie t.a.v. opgeven leerlingen en betaling. Dit jaar 
willen we de betaling zo veel mogelijk digitaal laten plaatsvinden (voor zover mogelijk). 

 
 

HULPGOEDEREN VOOR OEKRAÏNE 

 
Twee van onze leerlingen zijn met het verzoek gekomen om een inzamelingsactie te starten voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne.Wij willen hier als school graag aan meewerken en zullen daarom de inzamelingsactie ondersteunen. 
We zijn op zoek naar: kleding, schoenen, houdbare voedingsproducten, babyspullen, toiletartikelen, natte doekjes, 
maandverband, cosmetica, slaapzakken, dekens  en speelgoed. 
Uw kind(eren) kunnen dit vanaf maandag a.s. mee naar school nemen en afgeven bij de speciale inzamelbakken in 
de gang.  
De ouders van de twee leerlingen - die om deze ondersteuning hebben gevraagd -  zullen er voor zorgen dat alles op 
de juiste plekken terecht komt. 

 

FORTE 

Nieuw thema Forte BSO 
Deze week beginnen we weer met een nieuw thema op de Forte BSO’s ! De BSO’s gaan van start met hun nieuwe 
thema Beroepen. Wat wil jij later worden als je later groot bent? En op de KDV’s gaan de kinderen aan de slag met het 
nieuwe thema Zintuigen! 
  
Deze activiteiten stemmen we af op leeftijd en belangstelling van de kinderen. Een aanbod dat prikkelt en inspireert, 
kinderen hun talenten laat ontdekken en ze laat groeien! Meer informatie over de BSO van Forte Kinderopvang? Kijk 
dan eens hier! https://fortekinderopvang.nl/opvangsoorten/bso/ 
 

TECHNIEKLESSEN VAN DUCO 
Samen technologie ontdekken 
Met meester Duco werken de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 om de 
week allemaal een keer aan verschillende technologie onderwerpen. 
Ze solderen dan eigen electronica werkjes, die je vast een keer hebt 
gezien. Of ze maken mooie ontwerpen in TinkerCad, en printen dat 
dan zelf op de 3D printers.  
  
Deze weken werken de groepen aan een samenwerkopdracht. Het 
gaat dan om schaalmodellen. Op schaal maak je een mens dan 
ongeveer 2 centimeter. Als je dan een huisje maakt, dan teken je de deur ook ongeveer 2 centimeter hoog. Zo past 
alles mooi bij elkaar.   
  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fopvangsoorten%2Fbso%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7C180c1f632d70409816d008da0341ef7c%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637825878970065083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lq8mzQ%2FzKuVrjFIbce3eO48%2B%2BNshpUjWhZayHaAxkIs%3D&reserved=0
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Ze bedenken zelf wat ze het liefst maken. Het ene kind maakt misschien een paar paarden en een paardenstad. De 
andere bedenkt raketten en misschien zijn er ook bomen en bloemen nodig. Verder hebben we natuurlijk verlichting 
nodig in verschillende kleuren. Dat zoeken ze lekker samen even uit.  
  
Op deze manier maken we het voor de kinderen leuk om met verschillende moderne technieken te werken. En zo 
kan je thuis ook prima iets leuks maken. Meester Duco wordt helemaal blij als de kinderen trots laten zien wat ze 
thuis hebben gemaakt! 
 

JE MAG ER ZIJN 

Betreft: uitnodiging voor een gezellig uitje voor de kinderen uit de gemeente Dijk en Waard. 
 
 
Noord Scharwoude 9 maart 2022 
 
Beste ouder/verzorger van kinderen die in de gemeente Dijk 
en Waard naar school of kinder/ buitenschoolse opvang gaan. 
Wij willen ons eerst even voorstellen: Wij zijn “JeMagErZijn” 
uit Noord Scharwoude en bieden de helpende hand als 
kinderen uit huis geplaatst worden en er kleding, speelgoed of 
andere spullen nodig zijn. 
Wij hebben in 2021 de Martin Neesen prijs gewonnen, en de bedoeling is dat we deze prijs gebruiken om de 
betrokkenheid in Langedijk nog verder te vergroten. Wij hebben besloten om meerdere activiteiten aan te bieden aan 
kinderen die het de afgelopen 2 jaar door de COVID best moeilijk gehad hebben. Het lijkt ons fijn, om deze kinderen 
samen met de kinderen die in pleeggezinnen wonen, leuke activiteiten aan te bieden. 
Wij hebben Allente bereid gevonden om deze brief te gaan verspreiden. Op deze manier hoeven wij geen 
persoonsgegevens van Allente te ontvangen, en u kan zelf via de website funkaartjes.nl een keuze maken voor uw 
kinderen en vindt u verdere informatie. 
Zondag 15 mei hebben wij een dag ingepland waar heel veel kinderen welkom zijn. Wij combineren deze dag gelijk 
met ons 10 jarig bestaan. 
Voor meer informatie over deze dag kunt u kijken op funkaartjes.nl 
Deelname is voor de kinderen en twee begeleiders geheel kosteloos. 
  
Daarnaast organiseren wij op andere data andere activiteiten zoals: 

• Dance (hierbij wordt een dans ingestudeerd die 15 mei uitgevoerd zal gaan worden),  
• Fitness voor de jeugd bij Aerofit  
• Monkey town om helemaal los te gaan in de diverse speelattributen. 
• de Geus waar de jeugd kan bowlen, een adventure baan op kan en de klimmuur kan bedwingen.  

  
Blijf onze site in de gaten houden, het zou ook zomaar kunnen dat er nog extra activiteiten bij komen.  
 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffunkaartjes.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7C77810e7ec85b4adc416b08da02955f7c%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637825137818311298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gMjZse8%2BwupORcv4fIr694QofzYU3qO%2FOhC6XpUv3tc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffunkaartjes.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7C77810e7ec85b4adc416b08da02955f7c%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637825137818311298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gMjZse8%2BwupORcv4fIr694QofzYU3qO%2FOhC6XpUv3tc%3D&reserved=0

