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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  17 DECEMBER 

 

Geachte ouders,  

 

Woensdag 8 december is de school door de inzet van de Ouderraad en de 

feestcommissie weer in een prachtige kerstsfeer gehuld. De kinderen 

genieten dagelijks van alle lichtjes, de mooie versieringen en de gezellige 

muziek bij binnenkomst. Deze week is bekend gemaakt tijdens de 

persconferentie dat we een week eerder dichtgaan ter bestrijding van de 

COVID-pandemie. Met veel inzet hebben we de noodopvang geregeld en 

we zijn blij dat die meteen maandag kan gaan draaien. De kerst sing along 

en het kersontbijt hebben we een week vervroegd zodat we toch allemaal 

hebben kunnen genieten van de feestelijke activiteiten die bij de kerst 

horen. 

Volgende week wordt er geen les gegeven, wel staan er voor de groepen 3 

t/m 8 bundels klaar in Gynzy met herhalingslesstof voor rekenen en 

spelling. Dit is vrijblijvend, maar wel zinvol. 

Voor nu wensen we jullie allemaal fijne feestdagen toe en een ontspannen 

vakantie. We zien jullie graag in het neuwe jaar weer uitgerust terug. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Atalanta 
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AGENDA DECEMBER, JANUARI-FEBRUARI 
 

vrijdag 17 december Kerstfeest op school 

10-21 januari Zilveren weken op school, Kanjerlessen om sociaal emotioneel een fijne klas te blijven  

12 januari Start derde IPC project, eigen leerkracht informeert u 

24 jan-28 jan IEP toetsen Hart (socoiaal emotioneel/creatief) 

31 jan 4 feb IEP toetsen Hoofd (Cognitief) 

14-17 feb VO gesprekken groep 8 

18 februari Studiedag voor het personeel- alle kinderen zijn vrij 

21-25 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari Rapporten gaan mee 

 

VEILIGHEID ROND SCHOOL  

Er geldt een stopverbod op de 
Zonnegloren, ook bij regen en slecht 
weer, maar we zien veel ouders dit 
negeren. Denk aan de veiligheid van uw 
eigen kind,  maar ook aan die van 
andere kinderen. Het is gevaarlijk als de 
verkeersregels overtreden worden. In 
deze donkere dagen is het risico nog 
hoger! 
De BOA’s zijn gevraagd om extra te 
controleren, maar u kunt zelf ook het 
goede voorbeeld geven. Samen kunnen 
we het dan veiliger maken.  

 

 

SCHOOLPLEIN 

In de weekenden 13/14 en 20/21 november is de 

werkgroep schoolplein samen met de ouderraad 

schoolplein hard aan het werk geweest om de voorkant van 

de school aan te pakken. Namens de ouderraad konden we 

deze investering doen. Bedankt voor jullie support en 

enthousiasme. 

Het eerste weekend was het vooral leeghalen en slopen en 

daarna klaar maken en weer opbouwen. 

Ook is de samenwerking met Forte hierin gevonden om te 

kijken naar elkaars wensen voor de school aan de voorkant 

om het eerste indruk plaatje zo goed mogelijk neer te 

zetten. 

Het ware pittige dagen met veel droog/mooi weer en af en toe een bui. Ook de extra handen van 

helpende ouders waren hard nodig, want er moest flink wat werk verzet worden.  
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We willen iedereen bedanken die even met de schep of kruiwagen is langs gekomen om te helpen. In 

het bijzonder willen we Peter, Sven en Maikel bedanken voor het organiseren en coördineren. 

Ook de containerbakken en ophaalservice van Beelen.nl willen we bedanken voor de goede service 

en ondersteuning bij dit project. 

We gaan met elkaar genieten van het kunstgras en het spelen in 

de schaduw als de zomer komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTVAKANTIE OP DE BSO 
We zetten in op een heerlijke kerstvakantie bij de Forte 
BSO's! Tijdens de kerstvakantie krijgen de kinderen onder 
andere een Winterbootcamp, Workshop Dans, Workshop 
Journalistiek, Workshop Percussie, Poppentheater, 
Workshop Superhelden en nog heel veel meer! En tijdens de 
traditionele Pyjamadag kan er ook nog heerlijk gerelaxed 
worden! Ouders checken de Forte app onder Agenda voor 
het hele programma. 

Schoolgaande kinderen hebben 12 weken per jaar 

vakantie, maar zoveel weken kan je werkgever jou vaak 

niet missen. Forte Kinderopvang biedt de oplossing. 

Opvang tijdens de vakantie bij onze buitenschoolse 

opvang, met een programma tjokvol leuke activiteiten. 

De hele vakantie lang gezellige uitstapjes en coole 

workshops, zodat ze een echt vakantiegevoel hebben. Check voor meer informatie onze 

BSO Vakantieopvang! 
 
 

 

  

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fpraktische-informatie%2Fvakantieopvang%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7C96f1eaf40f90405e095408d9c146ca06%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637753332036918354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QI%2BMzaFu3KjSZkI5JiS2jjpILzQ31WVcavErSJnMw1o%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fpraktische-informatie%2Fvakantieopvang%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7C96f1eaf40f90405e095408d9c146ca06%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637753332036918354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QI%2BMzaFu3KjSZkI5JiS2jjpILzQ31WVcavErSJnMw1o%3D&reserved=0
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SCHOOLHOND IN DE THUISKLAS 

Wist u dat een hond een bijzondere bijdrage kan hebben aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen 
van uw kind? Dat communicatieve en sociale vaardigheden kunnen groeien door een juiste interactie 
met een hond? Al decennia is bekend en wetenschappelijk bewezen, dat mensen minder stress 
hebben als er een hond in de buurt is. De bloeddruk gaat omlaag en er worden meer endorfines 
aangemaakt. Kinderen komen sneller tot rust als zij de hond kunnen aaien. Angsten, spanning en 
verdriet zakt sneller door het contact met de hond. De hond corrigeert immers niet, maar vindt het 
fijn dat er iemand tegen hem/haar praat. Een betere schoolsfeer en minder pesten is al veelvuldig 
bewezen met de aanwezigheid van een hond. 

Honden worden steeds meer met succes ingezet op scholen bij sociaal emotionele vaardigheden en 
bewegingsonrust van kinderen. Vorig jaar hebben wij een stage gehad van hulphond Oscar. Na de 
kerst starten wij met een project schoolhond in de Thuisklas. Dit project heeft de instemming 
gekregen van alle Teamleden en de MR. 

PILAR, EEN FRANSE WATERHOND (TEEFJE) VAN 1   

Na de kerstvakantie komt Pilar op vrijdag op school wennen. 

Pilar is een Franse waterhond, van één jaar oud. Zij zal op 

vrijdag in de Thuisklas zijn bij Laura Vellema of bij Machteld 

Kaptein, de Ib’er en tevens baasje van Pilar. De vacht van een 

Barbet is hypo-allergeen, Dat betekent dat er zeer weinig 

allergische reacties zijn bij kinderen. 

Pilar zal na de wenperiode op vrijdag in de Thuisklas zijn als 

aai- en troosthond. Ze zal 3x per dag een half uur werken, 

altijd onder begeleiding. Verder is ze in de IB-kamer om tot 

rust te komen en slapen. Een hond slaapt 16 uur per dag dus 

rust is ook belangrijk. Na een periode van ongeveer 3 

maanden gaan we evalueren , ook met de leerlingraad om te 

kijken of we het project kunnen voortzetten. 

 

ALLE KINDEREN 

De kinderen van alle klassen worden na de vakantie geïnformeerd over de schoolhond en wat de 

afspraken zijn. Pilar wordt voorgesteld, , maar ze gaat tijdens het project alleen in de Thuisklas 

werken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Machteld Kaptein. 

m.kaptein@allente.nl     
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CORONANIEUWS, TWEEMAAL PER WEEK PREVENTIEF ZELFTESTEN  

Het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Ondanks het fors aantal besmettingen is het voor kinderen 
ontzettend belangrijk dat de scholen open kunnen blijven. Dat is juist de reden waarom er extra 
maatregelen genomen zijn om scholen open te houden.  

- Er geldt een dringend advies voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 om een mondkapje te dragen 
wanneer zij in de gang lopen of naar de wc gaan. Voor het personeel op school is het verplicht om 
een mondkapje te dragen. We respecteren uw keuze. Mocht u ervoor kiezen om uw kind geen 
mondkapje te laten dragen, geeft u het dan door aan de leerkracht. Alle andere kinderen helpen wij 
herinneren en bieden we een mondkapje aan. 

- Alle leerlingen van groep 6,7 en 8 krijgen 1x per week twee zelftesten mee. De kinderen worden zelf 
niet erg ziek, maar door te zelftesten helpt u mee aan het indammen van de verspreiding. Bij een 
positieve zelftest blijft uw kind thuis en volgt u de aanwijzingen van de GGD op. 

- Leerlingen met milde klachten (zoals verkoudheid) blijven nu ook thuis en laten zich testen bij de 
GGD of doen een zelftest thuis. Wordt uw kind niet getest? Dan mag uw kind pas weer naar school 
als hij/zij ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten 
mag uw kind zonder getest te zijn na 7 dagen ook weer naar school. In het geval van bekende 
chronische luchtweg- of verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts zonder koorts/benauwdheid 
mogen leerlingen van de basisschool wel naar school komen. 

- Ouders/verzorgers komen in principe niet de school binnen. 

- Heeft u uw kind laten testen bij de GGD en de uitslag is positief? Meld dit dan svp direct bij school, 
zodat zij snel de andere ouders van de kinderen uit de klas kunnen informeren. Meld dit bij 
s.jadi@allente.nl 

Meer informatie Meer informatie over de coronamaatregelen op school vindt u op de website van de 
Rijksoverheid. Wilt u meer weten over zelftesten door leerlingen? Dat vindt u op 
www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op de website van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs: 
www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten. 

 


