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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  15 juli 2022 

 

Geachte ouders,  

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 

het schooljaar 2021-2022. Wat is er weer 

veel de revue gepasseerd. Van nieuwe 

Coronavarianten, quarantaines en een 

korte lockdown tot een talentenshow, IPC 

projecten, IEP toetsen, moestuintjes, 

schoolreis, musical etc, etc. 

Vandaag hebben we afgesloten met een 

gezellige feestdag. Spelletjes, een 

stormbaan en lekker patatjes eten op 

school. Nu is het tijd voor heerlijke 

vakantie. We wensen jullie heel veel 

plezier toe en zien jullie graag weer 

uitgerust terug in het nieuwe schooljaar. 

 

 

Team Atalanta  

  

 

Figure 1: De kleuters genoten van alle musical liedjes 
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AGENDA JUNI-JULI 

29 augustus Eerste schooldag  
7 september Informatieavond van de klas 

12 september Deze week vrijblijvend intekenen voor start/kennismakings gesprek 

30 september Studiedag 

17-21 oktober Herfstvakantie 

24 oktober Studiedag 

 

 

VOORKOM DE VAKANTIEDIP BIJ HET LEZEN 

 

We hopen dat alle kinderen ook in deze weken lekker blijven 

lezen. Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen teruggaan in 

leesniveau tijdens de zomervakantie. Op leesniveau blijven is 

belangrijk voor de leesvakken, maar ook voor bijvoorbeeld 

geschiedenis en rekenen! Er zijn leuke tips bedacht om het 

lezen te stimuleren en zo de leesdip tegen te gaan. 

Tip #1: Zien lezen doet lezen! 

Dus ga er even lekker voor zitten en pak af en toe ook zelf een boek, tijdschrift of krant.De vakantieleesdip 

voorkomen? U kunt zich aanmelden voor leestips.  www.bknw.nl/vakantieleestips 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bknw.nl%2Fvakantieleestips&data=05%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cc76598f009874431721c08da640f979a%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637932315421523931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RlthWpP1WO8eX69f85fuuKkoDfrZdvj%2BPAYOGsY4jVo%3D&reserved=0
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VOORSTELLEN JEUGD EN GEZINSCOACH 

Beste ouders, 
Mijn naam is Antoinette Dorlandt en ik werk als Jeugd en gezinscoach voor Gemeente Dijk en waard. 
Vanuit de gemeente werk ik samen met Kindcentrum Atalanta. 
Als jeugd en gezinscoach val ik onder vrijwillige hulpverlening en is het mijn werk om mee te denken bij 
situaties. 
Situaties waarin het niet echt lekker loopt. Dat kan zijn op school. Dat er iets extra’s nodig is voor je kind 
wat niet direct met onderwijs/school te maken heeft. 
Het kan ook zijn dat het thuis niet prettig verloopt. 
Dat je kind ergens in vast loopt, zoals vriendjes maken, niet goed luistert, jezelf vermaken of je kind is erg 
enthousiast en energiek of juist erg op zichzelf. 
Of je kind heeft moeite met leren of leert sneller en raakt in conflict met klasgenoten. 
  
Samen met ouders zoek ik naar oplossingen en kijken we wat er allemaal mogelijk is, want er is vaak meer 
mogelijk dan we denken. Opvoeden is soms zwaar, door welke reden dan ook. Helaas hebben we geen 
kant en klaar opvoedboek waarin staat wat je in bepaalde situaties kunt doen. Samen kunnen we de 
krachten bundelen, want jullie zijn de expert van jullie kind en samen kunnen we veel voor elkaar krijgen. 
  
Ook op andere gebieden denken wij graag mee. Bijv. is er geen geld voor een sport of voor een fiets, zou je 
graag contact willen met andere ouders, maar weet je niet waar je moet zijn? Geen vraag of situatie is te 
gek. Mocht je behoefte hebben aan gespecialiseerde hulp, ook dan denk ik graag met je mee. In gesprek 
met elkaar kijken we waar de behoefte ligt. Wat er nodig is, en wat het beste past. Alles gaat in overleg en 
in samenwerking. 
Via de juffen, meesters en de ib-er van school, kunt 
u in contact komen met mij. Samen gaan we dan in 
gesprek. 
Het is vrijblijvend. U bent niets verplicht.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Antoinette Dorlandt 
Jeugd & Gezinscoach 
 
0618596542 / 0725755454 
a.dorlandt@dijkenwaard.nl 
werkdagen: ma, di, do 
  

mailto:a.dorlandt@dijkenwaard.nl
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SUMMERCAMP ENGELS VOOR BENGELS 

Geachte ouders, 

Hierbij informeer ik u over Summer Camp Alkmaar 

De week geheel in het Engels waarbij kinderen op 

een leuke en actieve manier met Engels bezig zijn. 

* Songs & Conversations 

* Arts & Crafts 

* Sport& Dance  

* English Class  

Dit zijn de gevarieerde activiteiten waarbinnen de kinderen Engels krijgen.  

Summer Camp Alkmaar is er voor alle kinderen uit groep 1 tm groep 7. 

 

Locatie:  BS De Kring, Koornlaan 2, 1815GE Alkmaar 

Data:  Maandag 18 – Vrijdag 22 juli, (eerste week van de zomervakantie) 

Tijden: 9.00 -16.00, met pre- en after care 8.00-17.00 

Nieuw dit jaar is Junior Camp 

Specifiek voor kinderen uit groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig hebben en zich alvast 

willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 

Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed 

Rhijnauwen te Bunnik. 

20 uur lessen Engels en een verder actief en creatief 

programma eveneens geheel in het Engels. 

Voor informatie & inschrijven:      www.summercamp.nl 

Tot ziens op Summer Camp 

Best regards, 

Mr Marc 

Alkmaar 

http://www.summercamp.nl/
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VAKANTIE-ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
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