NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS 15 april 2022
Geachte ouders,
Op 30 maart hebben we een geslaagde rekendag gehouden. De kinderen zijn de hele dag in de
weer geweest met handelend rekenen en hebben veel geleerd. Het paasweekeinde staat voor
de deuren de weersverwachtingen zijn goede. We wensen jullie allemaal een fijne Pasen toe!
Fijn weekend!
Team Atalanta

AGENDA APRIL-MEI
18 april

Tweede Paasdag kinderen vrij

20,21 april

IEP eindtoets groep 8

22 april

Studiedag

25 april-6 mei

Meivakantie

18-20 mei

Groep 8 gaat op kamp

1

VERKEERSSITUATIE RONDOM SCHOOL
Bij slecht weer worden veel kinderen met de auto
naar school gebracht. Om veiligheidsredenen
wordt dagelijks een parkeerpaal omhoog gezet.
We zien toch dagelijks zeer gevaarlijke situaties
ontstaan omdat mensen hun auto gaan keren of
even op de grasrand neerzetten. Dit is verboden
uit veiligheidsoogpunt. Op deze dagen is het ook
druk op de parkeerplaatsen. In de hofjes zijn
openbare parkeerplaatsen en particuliere privé
parkeerplaatsen. Wij vragen u dringend om alleen
gebruik te maken van de openbare
parkeerplaatsen. Privé is privé en het zorgt voor
irritaties als wij, met ons parkeergedrag, een
particulier belemmeren om op eigen grond te
parkeren. Laten we ons aan de regels houden.
ROTS EN WATER TRAINING
De Rots en Water training is in volle gang. We geven
u een kleine update vanuit de klassen.
De afgelopen maanden op dinsdag bezig geweest
met rots en water training. Na de vakantie (10 mei)
zal onze laatste keer zijn. De kinderen hebben
vandaag een spannende les gehad. Eerst moest je je
maatje afleiden door er omheen te bewegen,
daarna met geluiden. Hierna gingen ze elkaar nep
"uitschelden" met fruitsoorten en omdat dit zo goed
ging vervolgens met echte scheldwoorden of nare
dingen (natuurlijk binnen bepaalde afspraken).
Omdat u hier mogelijk iets van hoort van de
kinderen wilden we (ik namens de rots en water
juffen Astrid en Esther) dit even aan jullie kenbaar
maken. Ze wisten van elkaar dat het niet echt was
en maakten afspraken over wat voor soort gemene dingen de ander
even mocht zeggen voor de oefening. De bedoeling van de oefening is
dat ze sterk blijven staan en de lelijke woorden ze niets laten doen.
GROEP6 NAAR DE SCHOOLTUINTJES
We hadden een hele natte start bij de schooltuintjes, maar gelukkig was
het de laatste keer lekker droog. Ieder jaar gaan de kinderen van groep
6 naar de schooltuintjes (naast de Zonnewijzer) en krijgen daar les.
Ieder kind heeft zijn/haar eigen stukje tuin wat ze leren bewerken en
vervolgens inzaaien. Nadat er vorige week al andijvie, wortels, uien en
aardappels waren gepland hebben we vandaag ook nog spinazie, rode
biet en radijsjes gepland. We hopen op veel mooi weer (en af en toe
een klein buitje voor de watertoevoer) zodat we misschien na de
meivakantie al iets kunnen oogsten wat ze dan mee naar huis mogen
nemen.
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KORFBAL VERPLAATST

De Korfbalvereniging heeft laten weten dat ze het toernooi een week verplaatsen dus de datum 21 mei
schoolkorfbal zal nu worden 28 mei.
SCHOOLPLEIN FRIS IN DE VERF
Vrijdag 22 april hebben wij studiedag. We krijgen als team dan training om onze kanjerlicentie te verlengen. De
collega’s die deze training niet volgen, gaan aan de slag op het schoolplein. De lijnen op de grond krijgen weer een
fris kleurtje.
SPORT EN BEWEGING
Via de gemeente worden vele activiteiten aangeboden voor sport en spel. Hieronder een berichtje van Vakantiefun.
Wilt u goed op de hoogte blijven van alle leuke sport en spel activiteiten dan kunt u zich aanmelden voor de
nieuwsbrief.

Inschrijving

VakantieFUN

geopend

Deze zomervakantie gaan we er weer voor!
Je kunt je nog tot 17 april aanmelden voor
VakantieFUN!

Hét

sportieve

en

creatieve

vakantieprogramma voor kinderen en jongeren
van 6 t/m 17 jaar die een GGZ indicatie hebben, uit
Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo. Van 18 juli t/m 12 augustus
vind je ons weer bij sportcomplex De Meent.

MEER INFO EN AANMELDEN VAKANTIEFUN

Verspreid het nieuws!
Sport-Z maakt graag gebruik van uw netwerk
Kent u nog ouders, verzorger, professionals,
sportaanbieders of andere partners die
geïnteresseerd zijn in de activiteiten van Sport-Z.
Deel deze nieuwsbrief en via onderstaande link
kunnen zij zich ook direct aanmelden!

AANMELDEN SPORT-Z NIEUWSBRIEF
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SLAAPPROBLEMEN BIJ KINDEREN
Sigrid Pillen (kinderneuroloog en kinderslaapexpert) en Roos Rodenburg (orthopedagoog van de GGD) nemen je mee
naar de slaapwereld van kinderen. Kinderen van 1,5 tot 12 jaar hebben nog veel slaap nodig. Een goede nachtrust is
belangrijk voor hun ontwikkeling én humeur. Wat is handig om te weten als ouder en hoe kun je je kind liefdevol
helpen om fijn te kunnen slapen en doorslapen.
Datum:
Tijd:
Kosten:
Aanmelden:

Dinsdagavond 19 april 2022
20.00 -21.15 uur
Kosteloos
Deelnemers kunnen zich aanmelden via: www.ggdhn.nl/cursussen

SPORTACTIVITEITEN IN DE MEIVAKANTIE
In de bijlage van de mail zitten informatiefolders over leuke sportactiviteiten in de meivakantie.
Het gaat om stoepranden, een snuffelevenement, de opening van Beach velden en de vooraankonidging van een
open club! Vooral even lezen!
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