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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  19 november  

 

Geachte ouders,  

Geachte ouders, vanwege het tekort aan invallers is het soms niet mogelijk om de kinderen op school op te vangen 

als er een zieke leerkracht is. We moeten dan overgaan tot thuisonderwijs,  waarbij we er voor zorgen dat een 

klas niet te veel dagen achter elkaar thuis is. Dan verdelen we de “pijn’ een beetje en gaan we ‘wisselen’ met 

leerkrachten. Het kan dan voorkomen dat uw kind een dagje thuis moet blijven terwijl  zijn of haar leerkracht dan 

voor een andere groep staat. 

 

We hopen natuurlijk dat dit niet te vaak zal gaan voorkomen, maar in gevallen dat het wel moet rekenen we op 

uw begrip en medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ans van Trierum 

Directeur Atalanta 

 
 

AGENDA   NOVEMBER EN DECEMBER 
 

Dinsdag 23 november Ouderavond IPC  via Teams 

Donderdag 25 november Schoenzetten 

Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest op school 

Maandag 6 december Studiedag voor het personeel -alle kinderen zijn vrij 

Donderdag 23 december Kerstfeest op school 

Vrijdag 24 december Om 12.00 start de kerstvakantie 
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SINT MAARTEN 

Een paar klassen hebben op 11 november liedjes gezongen bij 

De Mediaan. Op school hadden we een gezellige Sing along 

onder leiding van Karina, Terra en Rosalie 

 

 

 

 

 

 

 

23 NOVEMBER: OUDERAVOND IPC  

Al enige jaren werken we met het programma IPC op de Atalanta. Dit is een programma waarmee de 

vakken voor de wereldoriëntatie (aardrijkskunde en geschiedenis)  gecombineerd worden 

aangeboden in thema’s, waarbij de vakken cultuur, creativiteit, engels, burgerschap en natuur 

wisselend  bij de thema’s worden betrokken. De methode wordt vanaf de kleuters t/m groep 8 

gebruikt. 

 

De tijden zijn: 

19.15 - 19.30 Voorstellen Ouderraad Atalanta 

19.30 -2100 uur IPC door Marleen Lapidiare ( onze inscholer vanuit IPC Nederland) 

 

U kunt zich nog tot maandagochtend 23 nov opgeven bij Sandra Jadi. Zij stuurt dan de link 

voor de TEAMSbijeenkomst  per mail zodat u kunt meekijken en luisteren. 

Email sandra jadi: s.jadi@allente.nl 

 

CORONAMAATREGELEN 

Zoals jullie gehoord hebben op het journaal neemt op het ogenblik het aantal COVID besmettingen 

toe bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Gelukkig worden zij niet zo ziek als de volwassenen. Als een 

leerling in de klas van uw kind COVID heeft, krijgt u van ons een melding en een brief wat te doen in 

deze situatie. Zonder klachten kan uw kind gewoon naar school. 

Namens het crisiteam van de Atalanta is onderstaande brief voor u ter informatie 
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Donderdag, 15 november 2021  

Beste ouder(s)/verzorger(s), Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen vrijdag en vragen die 

bij het Crisisteam zijn binnengekomen, geven we namens het crisisteam graag een update. We 

hebben naar onze medewerkers de aangescherpte regels gecommuniceerd. We vragen ook uw 

medewerking in deze situatie en verzoeken u om u aan deze maatregelen te houden, om corona zo 

min mogelijk de kans te geven om zich verder te verspreiden. - Bij het halen en brengen van uw kind 

vragen wij u dringend om een mondkapje te dragen. Het is vaak niet mogelijk, en zeker niet op het 

kinderdagverblijf, om de 1,5 meter afstand te houden. - Heeft u een positief geteste huisgenoot? Dan 

is de regel dat alle andere huisgenoten ook in quarantaine gaan. Deze regel geldt voor alle leeftijden, 

zowel voor gevaccineerde als ongevaccineerde mensen. De beslisboom zal hier ook op aangepast 

worden. Laten we het samen doen. Bedankt voor uw medewerking. Heeft u nog vragen? Stuur dan 

een e-mail naar crisisteam@allente.nl.  

Met vriendelijke groet, namens het crisisteam, 

 Monique Mul voorzitter crisisteam 

 

SINTERKLAAS IS WEER IN HET LAND 

 
Sinterklaas is weer in het land gekomen en dat geeft gezellige, maar roerige 
tijden. De lootjes zjn getrokken, het verlanglijstje is ingevuld en de surprises 
worden geknutseld. 
Op 25 nov mogen de kinderen hun schoen zetten op school. 
 

DE SCHOOLBIBLIOTHEEK, NIEUWE BOEKEN! 

 

Beste ouders mede dankzij uw ouderbijdrage hebben we als bieb weer een leuk pakket 

boeken kunnen bestellen. 

Dit jaar waren de prentenboeken aan de beurt. Zoals u kunt zien is het een kleurrijk geheel 

geworden met verschillende onderwerpen. 

We willen u ook bedanken voor het inleveren van de bonnetjes van de kinderboekenweek 

actie. 

We hebben van de Bruna een cheque gekregen om voor het bedrag van €71.57 boeken 

aan te schaffen voor onze schoolbieb. 

Lijkt het u ook leuk om biebouder te worden, kom dan op vrijdagochtend eens langs op 

school om mee te kijken wat we precies doen. 

(Wel vooraf even melden door middel van een mail aan de conciërge 

Sandra) s.jadi@allente.nl  
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