NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS 17 juni 2022
Geachte ouders,
We hebben een geslaagde avondvierdaagse achter de rug en de
schoolfotograaf heeft soepel alle foto’s kunnen nemen. Nu wachten
op het resultaat. Aanstaande maandag gaan alle rapporten,
uitslagen IEP en uitslagen NSCCT (groep 5 en 7) mee. Altijd weer een
spannend moment. De komende week kunt u intekenen op een
rapportgesprek. Deze zijn de laatste ronde facultatief. Het kan zijn
dat de leerkracht u heeft uitgenodigd voor een laatste overleg. Die
uitnodigingen zijn al verstuurd. We maken ons op voor de laatste
weken met een stoeltjesdag op 6 juli en een Musical op 13 juli. De
laatste schooldag wordt traditioneel een feestelijke speel-opruim en
afrondingsdag.
Team Atalanta
AGENDA JUNI-JULI
20 juni
20-23 juni
21 juni
29 juni
6 juli

Rapporten gaan mee
Deze week op ma en wo toetsen Engels groep 8
10 minutengesprekken facultatief
Brief over nieuwe klassenindeling en leerkrachten gaat mee
9.00 Diploma-uitreiking Engels
1

13 juli
15 juli

13.00 stoeltjes dag
Musical groep 8
Laatste schooldagfeest
14.14 start de zomervakantie t/m 28 augustus

OUDERRAAD HEEFT EEN PENNINGMEESTER NODIG! HERHAALDE OPROEP!

VACATURE PENNINGMEESTER OR VANAF SCHOOLJAAR 2022/2023
Vanaf het volgende schooljaar komt de functie van penningmeester vrij binnen de OR. Op dit moment wordt
deze functie ingevuld door Jette Olgers-Ruder, die deze nu voor het zesde jaar invult. Het zou fijn zijn als er
nu al iemand is die dit graag zou willen, dan kan er een warme overdracht zijn dit jaar en kunnen alle taken
goed overgedragen worden. Het leuke aan deze functie is dat je met heel veel verschillende mensen binnen
school, maar ook met de ouders kan samenwerken en een spin in het web bent wat betreft het overzicht
van de uitgaven en inkomsten binnen de OR-gelden en de schoolreisbudgetten.
Mocht het je leuk lijken om deze functie te gaan vervullen neem dan contact op met Ans van Trierum
(a.vantrierum@allente.nl), zij kan jou dan de contactgegevens van Jette doorgeven.
GEKOCHT VAN UW OUDERBRIJDAGE

Bij de schoolbieb zijn we druk bezig om de
bieb weer aantrekkelijk te maken voor de
jonge lezers.
Hebben jullie thuis overbodige
jeugdboeken dan zouden wij die graag
krijgen voor de schoolbibliotheek.
We zijn vooral op zoek naar AVI boeken
M3, E3, M4, E4 . Dze boeken worden
intensief gebruikt en letterlijk
stukgelezen. Zijn de kinderen inmiddels
wat groter en heeft u deze boeken nog in
de kast staan, dan houden wij ons aanbevolen.
De boeken kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht.
Alvast bedankt namens de biebouders.
SCHOOLTENUES EN LAKENS

Wij hebben nog niet alle schooltenues terug van de kinderen die meegedaan hebben met de
sportactiviteiten. Graag krijgen we ze volgende week allemaal terug.
Op het schoolplein hebben wij een leuke activiteit om hutten te bouwen. Hier kunnen wij goed lakens
en/of plaids voor gebruiken. Heeft u nog iets liggen in de kast dat wij mogen gebruiken dan krijgen wij dat
graag.
KERMIS IN HEERHUGOWAARD
Van 10 t/m 15 juni is er kermis in Heerhugowaard. Voor de kermisliefhebbers staan er kortingsbonnen op de site
www.kermiskorting.nl
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ONLINE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
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GRATIS MUSICAL VOOR KINDEREN TOT 12 JAAR

Met een subsidie van Dijk en Waard is onderstaande musical tot stand gekomen. Alle kinderen tot 12 jaar
kunne gratis naar binnen. De kaarten voor ouders zijn € 10,-. U kunt entreekaarten aanvragen via
onderstaande QR code.
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ROTS EN WATERTRAINING VIA DE GEMEENTE
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