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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  4 februari 2022 

 

Geachte ouders,  

 

De Rollercoaster van Omikron loopt nog even door. Deze week hebben we 3 klassen niet alle dagen kunnen bemannen. Door de 

flexibiliteit van het personeel is het beperkt gebleven tot deze 3 klassen, want er zijn 5 leerkrachten ziek. Er is een goede start 

geweest van de IEP toetsen. Het afnemen van deze toetsen loopt een week uit omdat ook onder de kinderen nog de nodige ziekte 

heerst. Toch denken we alles op tijd af te krijgen en laten we de datum voor de rapporten op 28 februari staan. In deze Nieuwsbrief 

interssante informatie over de Rots en Water training op school en vanuit de gemeente informatie over sporten en hulp vanuit 

buurtgezinnen. Voor nu een fijn weekend! 

Team Atalanta 

 

 

AGENDA DECEMBER, JANUARI-FEBRUARI 
 

7-11 feb Uitloop IEP toetsen Hoofd (Cognitief) en Hart 

14-17 feb VO gesprekken groep 8 

18 februari Studiedag voor het personeel- alle kinderen zijn vrij 

21-25 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari Rapporten gaan mee 
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ZILVEREN WEKEN 

Groepsvorming is een belangrijk aspect binnen het 
basisonderwijs. Het bepaalt immers hoe we met 
elkaar omgaan. Door het jaar heen besteden we hier 
specifiek aandacht aan met de Gouden, Zilveren en 
Bronzen weken. Na de kerstvakantie is er in de groep 
vaak sprake van een stormingfase. Dat is één van de 
fases in het proces van groepsvorming. Door de 
coronamaatregelen heerst er dit jaar al voor de 
kerstvakantie in veel groepen ‘storm’. In de Zilveren 
Weken sta je stil bij wat er speelt in ‘je groep en 
benut je de storm. Blik met elkaar terug; hoe was het 
afgelopen jaar voor iedereen. En kijk vooruit; hoe 
zorgen we er samen voor dat we er een mooi nieuw 
jaar van maken. Bepaal samen met je klas opnieuw 
de norm en werk aan een fijne en veilige groep. 

 

IEP-TOETSEN EN TALENTENKAART 

In de week van 24 januari en 31 januari zijn we 

begonnen met de landelijke toetsen van IEP. Omdat 

er door Covid veel ziek enzeer is gebruiken we de 

week van 7-11 feb als uitloop.  

Zowel cognitief als sociaal emotioneel wordt het 

huidige niveau van de leerlingen in kaart gebracht. Uiteraard houden wij rekening met de huidige Corona perikelen 

en zullen we met een flexibele opstelling ervoor zorgen dat uiteindelijk alle leerlingen deze toetsen gemaakt hebben. 

Op 28 februari krijgt u de resultaten van dit onderzoek, samen met het rapport nieuwe stijl. Het rapport gaat 

Talentenkaart heten. In dezelfde week zijn er gesprekken met de leerkrachten. We informeren u daarover in een 

volgende nieuwsbrief. 

Plant u in deze weken liever geen dokter- en ortho-bezoeken in de ochtend.  
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SPORTROULETTE 

 

Is jouw kind sportief en op zoek naar een nieuwe sport om zich zelf nog meer uit te dagen? Dan is dit de 

kans! Vanaf maandag 31  

januari organiseert Heerhugowaard Sport met verschillende verenigingen een aantal gastlessen/clinics. Dit 

om jouw kind(eren) te laten ervaren hoeveel leuke sporten er allemaal zijn. Ze krijgen één uur les in de 

sport die hen aanspreekt. De clinics zijn gratis.  

Tijd: 15.00 - 16.00 uur   

• 31 januari - Badminton HHW ’69 

• 7 Februari - Volleybalvereniging Ardea 

• 21 februari - Korfbalvereniging Apollo  

• 28 februari - Handbalvereniging KSV 

 

Meerdere sporten proberen mag ook!   
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BUURTGEZINNEN 

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen 
zich op. We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte 
in het gezin is of een kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt de 
emmer dan over te lopen. Voor die gezinnen bestaat er in Dijk & Waard een mooi 
initiatief: Buurtgezinnen!  
  
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit 
steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen. 
Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder 
de gezinsproblemen. De steun varieert van een dagdeel per 2 
weken tot twee weekenden per maand en alles ertussenin.  
 
Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun geven? Kijk op www.buurtgezinnen.nl/waar/noord-
holland/dijk-en-waard/.  
Ik kom graag bij je langs om vrijblijvend kennis te maken. Buurtgezinnen Dijk & Waard kun je ook volgen via 
Facebook: https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.in.DijkenWaard . Leuk als je volgt!  
 

Corina Arends 
 
Coördinator Buurtgezinnen Dijk & Waard 
06-40868986 
www.buurtgezinnen.nl 
 
 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-KENNEMERLAND/ OUDERSTEUNPUNT 
 
Passend onderwijs voor je kind staat of valt met een goede samenwerking tussen jouw kind, jou als ouder en school. 
Daarbij is het belangrijk dat je als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie je terecht kunt met vragen. Als 
Oudersteunpunt actief in de regio Noord-Kennemerland ondersteunen we jou daarbij. Op deze plek hebben we 
vragen van ouders over passend onderwijs verzameld en beantwoord. www.oudersteunpunt.nl 
 
 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
ZIE APARTE FLYER IS CONCAPPS 

  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbuurtgezinnen.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cfbcb2bfb6a8c48bdceb108d9e49612ea%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637792155494448319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MOfYj8trdlvNsS6IPw3heDt8zWVGQmhthX8dNF%2Bh6B0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbuurtgezinnen.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cfbcb2bfb6a8c48bdceb108d9e49612ea%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637792155494604571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JsF4njL61BKqUXvgTHEQsg%2B45iYt%2B2YWuw0hSIbWXZw%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.buurtgezinnen.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cfbcb2bfb6a8c48bdceb108d9e49612ea%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637792155494604571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MNoawkzv9%2FEie1O1snJDqP8h5Kk6Fts%2B1QH1dE5plqM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.buurtgezinnen.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cfbcb2bfb6a8c48bdceb108d9e49612ea%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637792155494604571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MNoawkzv9%2FEie1O1snJDqP8h5Kk6Fts%2B1QH1dE5plqM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBuurtgezinnen.in.DijkenWaard&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cfbcb2bfb6a8c48bdceb108d9e49612ea%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637792155494604571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wt790QJnMPbP5obfoG5IDNQ%2FNCglcP9H0dIDKWsi7Os%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.buurtgezinnen.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cfbcb2bfb6a8c48bdceb108d9e49612ea%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637792155494604571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CZRKRF5sV%2F%2BSmN0CPKVumrbm2I7A2luugOD7TgFuh%2Bg%3D&reserved=0
http://www.oudersteunpunt.nl/
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ROTS EN WATER TRAINING 

Deze week zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 7 gestart met een lessenserie (8 lessen) van de Rots & 

Water training. De lessen worden gegeven door onze gecertificeerde leerkrachten Esther en Astrid. 

Rots & Water is een sociale competentie- en een 

fysieke weerbaarheidstraining. Niet een training 

waardoor je beter leert voetballen, handballen of 

turnen, maar een training waardoor je jezelf 

beter leert kennen; waardoor je zekerder wordt 

van/over jezelf; waardoor je beter leert wat je 

sterke kanten zijn en op welke punten je nog wel 

wat kunt leren. 

Een training waarin je leert je onafhankelijk op te 

stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar 

ook om met anderen samen te werken, te spelen 

en te leven (Water). 

Je leert dat je in elke situatie altijd een keuze hebt in de manier waarop je reageert; afhankelijk van de 

situatie leer je voor een Rots- of Waterhouding te kiezen. 

Rots & Water-training bestaat uit allerlei spelletjes en oefenvormen waardoor kinderen vaardigheden 

aanleren, zoals regels en grenzen leren stellen, aanvaarden en respecteren. Zo ontwikkel je zelfkennis, 

zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden. 

Kinderen leren het verschil voelen tussen Rots en Water. 

Een Rots staat voor: 

• Zelfvertrouwen 
• Doelgericht zijn 
• Denken aan jezelf 
• Zelfbeheersing 
• Weten wat je wilt 
• Staan voor je mening 
• Durven & doen 

Een Rots is hard en niet gevoelig voor groepsdruk. 

Water daarentegen staat voor: 

• Aardig zijn 
• Hulpvaardig 
• Denken aan een ander 
• Contact maken 
• Creatief zijn 
• Flexibel zijn 
• Luisteren 

Water is soepel en staat voor verbinding en samenwerking en aandacht voor de ander. 
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We starten de eerste training met het invullen van een contract. Een contract dat uw kind afsluit met 

zichzelf. Wij vinden het namelijk belangrijk dat zij voor zichzelf vaststellen wat zij in deze trainingsperiode 

wille leren. In het contract vinken de kinderen minimaal 4 doelen aan en geven ze antwoord op vragen als: 

• Wanneer is de training voor mij een succes? 
• Wanneer ben ik na afloop trots op mezelf? 
• Wat zal mijn eigen bijdrage worden aan de training? 

Omdat het belangrijk is dat de kinderen over de oefeningen en over zichzelf na zullen denken en de 

oefeningen ook buiten school leren gebruiken, vult ieder kind aan het einde van iedere les een werkboekje 

in. In dat werkboekje geven ze aan wat ze hebben geleerd, waar ze dat kunnen gebruiken en hoe zij zich 

voelen. 

De trainingen vinden plaats in de speelzaal van school. Het is verstandig om deze dagen makkelijk zittende 

kleding te dragen (mag ook sportkleding 

zijn) en in de speelzaal zullen wij op blote 

voeten aan het werk gaan met elkaar.  

De volgende dinsdagen zullen we hier met 

de kinderen mee aan de slag gaan: 

 8 februari, 15 februari, 8 maart, 15 maart, 

22 maart & 29 maart. 

 

                     

VOORJAARSVAKANTIE FORTE BSO 
We zetten in op een heerlijke vakantie bij de Forte BSO's! 
Tijdens de komende voorjaarsvakantie bieden we weer 
zoveel toffe workshops aan! Wat dacht je Workshop Dans, 
Workshop Journalistiek, Workshop Percussie, 
Poppentheater, Workshop Superhelden, Bootcamp en een 
Workshop Capoeira? En dit nog maar stukje van het hele 
programma! Ouders vinden het hele programma in de Forte 
app onder Agenda. 
  
Forte Kinderopvang biedt 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. Bij Forte Kinderopvang kun je terecht voor 
naschoolse opvang incl. 6, 9 of 12 weken schoolvakantie, of 
alleen tijdens de vakanties (12 vakantieweken). Meer 
info: https://fortekinderopvang.nl/praktische-
informatie/vakantieopvang/ 
 

  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fpraktische-informatie%2Fvakantieopvang%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cbd1dcdc089404d61c56908d9e723e9f1%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637794963699592317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fiHLWHIuvmmkM9UTpdzIqmGyXjnFf4eY5NGuyd562lw%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fpraktische-informatie%2Fvakantieopvang%2F&data=04%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cbd1dcdc089404d61c56908d9e723e9f1%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637794963699592317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fiHLWHIuvmmkM9UTpdzIqmGyXjnFf4eY5NGuyd562lw%3D&reserved=0
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