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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  1 oktober 2021  

 

Geachte ouders,  

Zoals beloofd hebben wij als team en de MR overlegd hoe we de Corona versoepelingen binnen de Atalanta 

willen laten ingaan.Hieronder laten wij u dit weten. Ook hebben wij een plan opgesteld hoe te handelen bij 

ziekte van het personeel. Dit kunt u ook in deze nieuwsbrief lezen. 

De volgende nieuwbrief verschijnt op 15 oktober. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Ans van Trierum 
Directeur Atalanta 
 

VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN OP DE ATALANTA 

Het loslaten van de Corona maatregelen gaat binnen onze school op de volgende manier vorm krijgen.  

1. Het kwartiertje tussen 8.30-8.45 staat in het teken van ontvangst van de kinderen. Door de afgelopen 
periode hebben wij ervaren hoe fijn het voor de kinderen is om in rust en zelfstandig te kunnen starten. 
We willen dit graag behouden en daarnaast willen we er ook voor zorgen dat het personeel  toch zoveel 
mogelijk de 1. 5 meter afstand kan bewaren tot andere volwassenen. Dit verkleint het risico op 
eventuele besmettingen en daardoor mogelijk lesuitval. Daarom willen wij dat de ouders de kinderen 
afzetten bij de voor-, zij- en/of  achterdeur. De leerkrachten vangen de kinderen bij de deuren op.  

2. Voor schooltijd is het niet mogelijk de ouders in school te ontvangen. Gesprekken kunnen altijd na 
schooltijd afgesproken worden (via mail aangevraagd). 

3. Om tegemoet te komen aan de behoefte van ouders, kinderen en personeel om toch de verbinding te 
blijven houden met school, zal iedere klas een paar keer per jaar een inloopmoment organiseren zodat 
u het werk van uw kind kunt bekijken en sfeer kan proeven in de klas. U wordt daar nader via de 
nieuwsbrief over geïnformeerd. 

4. Traktaties mogen weer zoals we gewend waren. Hierbij willen we even in herinnering brengen wat in 
onze schoolgids staat:  
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Traktatie 

Bijna alle kinderen geven de voorkeur aan zoetigheid boven hartig. De meeste kinderen zijn dol op snoep. Er zit 

helaas erg veel suiker in en dat is slecht voor de tanden en  het gewicht. De kleurstoffen kunnen zorgen voor 

hyperactiviteit en verminderde concentratie, waardoor de schoolprestatie achteruitgaan. Daarom vragen we  u 

bij traktraties alleen gezonde (en kleine) hapjes te presenteren.Denkt u hierbij aan fruit, een soepstengel, 

tomaatjes e.a. groentehapjes. Kijkt u s.v.p. op www.gezondtrakteren.nl,  hier staan veel ideeen.  

5. Een eventuele traktatie voor de leerkrachten mag naar de koffiekamer gebracht worden. Het 
rondgaan van de kinderen wordt nog nader besproken. 

6. Ouders mogen weer bij de kleuterverjaardagen zijn. 
7. Rondleidingen kunnen weer onder schooltijd. 
8. Luizencontrole kan weer opgestart worden op school. De eerste keer is na de herfstvakantie op 

woensdag 27 oktober 
9. Oudergesprekken kunnen na schooltijd op school plaatsvinden of via TEAMS. U kunt daar zelf een 

voorkeur in aangeven. 
10. OR/MR vergaderingen kunnen weer op school worden gehouden of via TEAMS. De geledingen kunnen 

zelf een voorkeur bepalen 

VERVANGINGSBELEID LEERKRACHTEN 2021-2022  

Wij merken steeds vaker dat er geen vervangers zijn te krijgen voor zieke leerkrachten. Met dit schrijven willen 

we een stukje duidelijkheid geven over hoe we komend schooljaar met deze problematiek om zullen 

gaan. Onze ervaringen met de beide lock downs heeft hiervoor goede input gegeven.  

We hebben met de NPO gelden een aantal acties in gang gezet die de kwaliteit gaan verhogen en de werkdruk 

beheersbaarder maakt. Denkt u aan de Onderwijsassistenten bij de kleuters,  de extra leerkrachten bij het Unit 

onderwijs en de begeleiding bij het inoefenen van bijvoorbeeld allerelei vaardigheden om het ‘leren leren’ 

onder de knie te krijgen. Ook hebben we specialisten in huis voor de ondersteuning bij achterstanden in taal en 

rekenen en problemen in de sociaal- emotionele sfeer.  We willen deze mensen niet steeds uit hun werk halen 

om zieke leerkrachten te vervangen. Om de rust en kwaliteit in school te bewaren, kiezen we voor de volgende 

aanpak.  

• Bij geen vervanging van een zieke leerkracht  sturen we een push bericht naar de ouders dat de 
kinderen thuis mogen blijven omdat er geen inval is. Zij moeten dan thuis aan de beschikbare digitale 
lessen werken.  Kinderen die niet thuis kunnen blijven worden op school opgevangen. Zij worden 
verdeeld over parallel klassen  

• We kunnen dit max 2 à 3 dagen doen, afhankelijk van welke klas en leeftijd kinderen het 
betreft. Mocht er langer geen vervanger beschikbaar zijn, gaan we in 
overleg met betrokken bouwcoördinator, IB-er en Directie om te bespreken hoe we het vervolg gaan 
invullen. U kunt hierbij denken aan een leerkrachtwissel en of een andere groep die moet thuis 
blijven.  

• Als er een invaller beschikbaar is, komen de kinderen naar school, ook als het een losse dag betreft  

• Om het thuiswerken soepel te laten verlopen, zal iedere leerkracht wekelijks de weektaak beschikbaar 
zetten op Teams.  

• Is de leerkracht thuis i.v.m. wachten op Corona uitslag of geblesseerd en kan hij wel op afstand sturing 
geven, dan wordt verwacht dat hij/zij thuis les geeft via Teams  

• Bij ziekte en niet kunnen werken, moeten wel even de lessen opengezet worden in Gynzy zodat 
kinderen dit kunnen maken. Dit kan even duren, afhankelijk van de gesteldheid van de zieke 
leerkracht.  

• De kleutergroepen houden hun Yurls pagina up to date houden.  

• Ouders zijn verantwoordelijk om de inlog van hun kind goed te bewaren. Dit kan op ziektedag niet 
opgevraagd worden  

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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AGENDA    OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER 
 

Vrijdag 15 oktober Start herfstvakantie t/m 24 oktober 

Maandag 25 oktober Weer naar school en intekenen voor 10 minutengesprekken 

Woensdag 27 oktober Hoofdluiscontrole 

Maandag 1 november Studiedag personeel – alle kinderen zijn vrij 

Dinsdag 23 november Ouderavond IPC 

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 

 

23 NOVEMBER: OUDERAVOND IPC EN JAARLIJKSE OUDERAVOND OR EN MR 

Sinds een aantal jaren werken we met IPC. Hierbij vindt thematisch onderwijs plaats waarbij kinderen kennis 

opdoen maar ook werken aan een aantal vaardigheden zoals: opzoeken, plannen, communiceren en 

presenteren. 

Door Corona is het enige tijd blijven liggen, maar nu gaat het dan toch gebeuren: een informatieavond voor 

ouders op 23 november. De start is om 19.30. We geven u dan uitleg over de uitgangspunten van IPC en welke 

mogelijkheden het geeft voor kinderen, leerkrachten en ouders.  

Wellicht wordt deze avond gecombineerd met de jaarlijkse ouderavond van de OR en de MR, waarbij het 

financieel jaarverslag wordt gepresenteerd. E.e.a. is nog in bespreking, dus voor meer informatie moeten we 

nog even wachten. Zet u de datum alvast in uw agenda? We beslissen ook nog of het live of via Teams zal 

plaatsvinden. 

 

VOLLEYBALTOERNOOI 

We moeten het scholen-volleybaltoernooi (gepland voor 20 oktober) voor dit jaar afgelasten, spijtig genoeg. Te 

veel scholen geven ons het signaal dat ze het dit jaar niet rond krijgen, en ook op diverse andere vlakken in de 

organisatie merken we dat er te weinig energie beschikbaar is voor het toernooi. Alsof iedereen zich na de 

merkwaardige periode van de afgelopen anderhalf jaar moet hernemen, en de aandacht elders ligt. Al met al 

geeft dat voor nu onvoldoende bodem. Jammer, dit is voor de eerste keer in bijna twee decennia dat we 

het scholen-volleybaltoernooi niet door kunnen laten gaan. 

Onze welgemeende excuses aan de ouders, scholen en sportcommissies die wel doende zijn om teams te 

formeren. 

Hopelijk zijn de tijden volgend jaar anders, en kan er dan weer wél wat gebeuren! 

Met sportieve groet, 

Paulien Rijkenberg, Jos Knippen 
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SPAAR MEE VOOR ONZE SCHOOLBIEB!  
Beste ouder/verzorger,  
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseren Bruna en 
Stumpel de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  
 
Lezen is een feestje  
Bruna en Stumpel wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek 
te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school. 
 
Zo werkt het  
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel of bij Stumpel en 
lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij de winkels en krijgt een tegoed voor 20% 
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor 
de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  
 
Spaar je mee?  
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de 
kinderen nog meer leesplezier krijgen.  

 

 

 

HERFSTVAKANTIE OP DE BSO 

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. Kijk op 

www.fortekinderopvang.nl/vakantieopvang voor meer info! 

 

En het wordt een heerlijke herfstvakantie op de Forte BSO's! Zo bieden 

we onder andere de workshops Circus, Fantasie, Theater en Bootcamp 

en hebben we nog tal van activiteiten binnen het Herfstpakket "Paddenstoelen!" En nog heel veel meer! Een 

heerlijk vakantiemenu vol afwisseling tussen actie en chillen. Want vakantie vier je bij Forte! Forte ouders vinden 

het programma in de Ouderapp onder Agenda.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dieuwke Tesselaar | Forte Kinderopvang 

 

Clustermanager 

   

 

 

  

 

  
 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fortekinderopvang.nl%2Fvakantieopvang&data=04%7C01%7Ca.vantrierum%40allente.nl%7Cc3b5c44882644e5ebdf108d983272ced%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C1%7C0%7C637685026554510852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lAYjCIMXWrREevnrSMqvecsBeLHs1I92fF%2F9UH7dTcM%3D&reserved=0

