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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS 20 januari 2023 
 

Geachte ouders,  

 

Na een heerlijke kerstvakantie zijn we vorige 

week gestart in mooi geschilderde school. Alle 

lokalen zien er heerlijk fris uit en dat geeft een 

fijne uitstraling. Forte kinderopvang is nu 

officieel verhuisd en we zijn gestart met de 

VSO/BSO en Peuteropvang. Iedereen zet zijn 

beste beentje voor om dat samen te laten 

draaien. We hebben een goede start gemaakt. 

De klassen zijn allemaal begonnen aan een 

nieuw IPC thema. De leerkrachten houden u 

daarvan via Concapps op de hoogte.  

Volgende week beginnen we met de 

halfjaarlijkse toets IEP voor begrijpend lezen, 

rekenen, spelling en technisch lezen. We vragen 

u om komende week geen afspraken onder 

schooltijd te maken en te zorgen dat de 

kinderen goed uitgerust zijn.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Atalanta 
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AGENDA DECEMBER-APRIL 
23 januari Start IEP toetsen  

13 februari VO gesprekken  

14 februari Intekenen 10 minutengesprekken vanaf 16.00 uur  

23 februari Studiedag   

24 februari Studiedag  

7 maart Rapporten mee  

21 maart Lentelunch en Meester en juffen verjaardag  

18 en 19 april Iep eindtoets voor groep 8  

20 april Koningsdag  

21 april Start meivakantie   

 Wijziging in jaaragenda!  

5 juli Stoeltjes ruilen  

10 juli Diplomauitreiking Engels  

12-14 juli Kamp groep 8  

17-18 juli Musical groep 8 in de Geist Sint pancras  

 

 

VACATURES KINDEROPVANG 
Wij zijn nog op zoek naar een collega die ons team van de BSO/VSO/PO wil versterken!! Op termijn 

komt daar ook kinderdagopvang bij. Misschien bent u zelf vroeger actief geweest in de opvang of 

onderwijs en denkt u weleens aan een nieuwe start, of misschien kent u iemand in de omgeving die 

dit zou kunnen doen. Laat het ons weten! Anna gaat graag met jullie in gesprek om de mogelijkheden 

uit te leggen. Stuur een berichtje naar a.folkertsma@allente.nl. en zij neemt contact met u op. Het 

minimale startniveau om te mogen werken in de BSO/VSO is niv.3 pedagogisch werk. In de BSO mag 

je ook aan de slag met een sportopleiding of andere docentenopleidingen. Op Opleiding kinderopvang 

| Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl) kunt u een diplomacheck doen. 

 

KONINGSSPELEN 
Koningsspelen donderdag 20 april 2023 
Dit schooljaar zullen wij voor het eerst meedoen met de Koningsspelen. Op 
dit moment wordt er hard gewerkt aan de invulling van deze dag. Voor de 
groepen 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m 8 zal er een apart programma 
worden opgesteld. 
Wat wij wel al weten is dat wij uw hulp erg zouden waarderen! 
Vanaf 24 februari tot 10 maart kunt u zich opgeven. Hierover later bericht. 
Denk aan: 
- Helpen in de klassen bij het Koningsontbijt 
- Begeleiden van spelletjes op het schoolplein 
- Begeleiden van activiteiten in de wijk 
Voor activiteiten zijn wij op zoek naar sportverenigingen waar u zelf of uw kind lid van is. 
Misschien dat er een activiteit/clinic geregeld kan worden. Mail gerust via 
eventatalanta@allente.nl. 
 

OUDERCOMMISSIE 
Vanuit de ouderraad willen we jullie allen nog een fijn 2023 wensen, waarin we met elkaar weer een 
mooi schooljaar tegemoet gaan met vele activiteiten. Op de laatste schooldag van het jaar zijn er een 
aantal ouders druk bezig geweest om alle Kerstspullen weer netjes op te bergen, waarvoor dank. Zo 
kon de school op 6 januari weer opgeruimd en netjes van start gaan.  
Wist u overigens dat het snoep en schoenkadootjes met Sint Maarten en de Sint is gesponsord door 
de Jumbo? Bij deze willen we hen dan ook heel hartelijk danken. Hun bijdrage zorgt er voor dat we 
net dat beetje extra kunnen doen om het feestje compleet te maken.  Het was fijn om met de 
kinderen weer een kerstdiner te kunnen houden op school. Ook voor de ouders was er weer 

mailto:a.folkertsma@allente.nl.
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkzoekenden/opleiding-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkzoekenden/opleiding-kinderopvang
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gelegenheid om elkaar tegen te komen, we hopen dan ook u komend jaar meer te kunnen 
ontmoeten. Er staan namelijk weer diverse activiteiten op het programma al dan niet met hulp 
vanuit de oudercommissies; Koningsdag, sporttoernooien en kamp groep 8. Daarbij kunnen zij de 
hulp van u als ouder goed gebruiken! Houdt u de nieuwsbrieven in de gaten? Vele handen maken 
tenslotte licht werk. Alvast hartelijk dank. 

 

VERANDERING IN JAARAGENDA 
Omdat het kamp van groep 8 gepland is op een eerdere datum voor het stoeltje ruilen en de diploma 
uitreiking Engels,  is er een andere datum gezocht voor deze  twee activiteiten. 
  

• Stoeltje ruilen  - woensdag 5 juli 2023. 
• Diploma uitreiking - maandag 10 juli 2023. 
• Kamp groep 8  - 12 t/m 14 juli 
• Musical groep 8 - 17 en 18 juli - elke groep een eigen avond (de Geist). 
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