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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  1 juli 2022 

 

Geachte ouders,  

 

We hebben de rapporten weer meegegeven. Dat blijft een 

spannend moment. Alle facultatieve rapportgesprekken 

zijn geweest en ook de nieuwe klasindeling met 

leerkrachten zijn bekend gemaakt. We krijgen maar liefst 

14 groepen en 4 nieuwe leerkrachten. We gaan helaas 

afscheid nemen van Juf Esther, Meester Richard, Juf Brenda 

en juf Maaike. Zij hebben elders een baan gevonden. We 

gaan ze missen, maar wensen ze ook heel veel succes in 

hun nieuwe betrekking. meester Ard, meester Stefan, juf 

Malou en juf Caroline komen het stokje overnemen. Op 6 

juli zijn zij zoveel mogelijk aanwezig tijdens stoeltjesdag. 

We gaan naar de afronding van het schooljaar toe. 

Musical, overdrachten en nieuwe klassen inrichten is nu 

volop in voorbereiding. We hebben er weer zin in! 

 

Team Atalanta  

  

Figuur 1: link naar 3D dorp van technieklessen 
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AGENDA JUNI-JULI 

6 juli 9.00 Diploma-uitreiking Engels  

13.00 stoeltjes dag 

13 juli Musical groep 8 

15 juli Laatste schooldagfeest 

14.14 start de zomervakantie t/m 28 augustus 

 

 

TECHNIEKLESSEN BIJ OBS ATALANTA 

Voor het tweede jaar geeft Duco op vrijdag 
technieklessen aan de groepen 5 t/m 8. Ze 

zijn daar aan het programmeren, solderen, 
werken met electriciteitscircuits etc. De 
afgelopen periode hebben zij gezamenlijk 
gewerkt aan het 3D project. Met de QR code 
hierboven komt u op de site waar veel 
informatie en foto’s staan. Leuk om even naar 
te kijken. 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRIJSVRAAG BUURTGEZINNEN 
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KINDERTELEFOON IN DE ZOMERVAKANTIE 

De Kindertelefoon: ook tijdens de zomervakantie 

Onze vrijwilligers zitten elke dag klaar om kinderen een luisterend oor te bieden via de telefoon 
en chat. Mochten er kinderen zijn die dit in de zomervakantie een beetje extra kunnen gebruiken, 
vertel ze dan dat ze altijd terecht kunnen bij De Kindertelefoon. We bellen en chatten iedere dag 
met zo’n 1.000-1.500 kinderen en dat kan en mag gaan over ALLES! 

Zo heeft ieder kind altijd iemand om mee te praten, ook als dit (even) niet kan bij ouders, 
vrienden of op school. 

  

Wat vertel je jouw leerlingen over De Kindertelefoon? 

• Met De Kindertelefoon kun je echt over ALLES praten: bijvoorbeeld over 
verliefdheid, verveling of als het thuis (even) niet zo fijn is 

• Het is gratis en anoniem, je hoeft dus niet je echte naam te zeggen 
• Bellen kan naar 0800-0432, chatten doe je via kindertelefoon.nl. Dit kan elke dag 

tussen 11:00 en 21:00 uur 
• Als het nodig is en je dat zelf wil, kijken we samen met jou naar welke organisatie 

jou het beste (verder) kan helpen 
• Per dag praten meer dan 1.000 kinderen met De Kindertelefoon. Je bent dus niet de 

enige! 

Meer weten? 

 

 

1 op de 3 kent De Kindertelefoon (nog) niet 

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen in Nederland vanaf 8 jaar. Toch kent 1 op de 3 
basisschoolleerlingen De Kindertelefoon nog niet. Vertel jij hen erover? 
 
LEKKER LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE 

Lezen leer je alleen door leeskm te maken. Hoe meer hoe beter! De bibliotheek is de hele 
vakantie open en organiseert leuke activiteiten. Op de website staat de agenda voor alle 
leuke kinderactiviteiten. 
https://kennemerwaard.op-shop.nl/ingang/agenda/ 

 

 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2F2%2Furl.php%3Fsubid%3Dk09zmpw9vxpxspl%26nstatid%3Dxqlxr7q%26info%3D0wp6m03%26L%3D1125%26F%3DH&data=05%7C01%7Cib-atalanta%40allente.nl%7C20ec3610977f4fe83c6c08da599e2913%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637920833094059544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R8EAg4HeG4BidRRABdnPEPCX%2B27tAuEOutlwDdav0vY%3D&reserved=0
https://kennemerwaard.op-shop.nl/ingang/agenda/
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