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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  5 november  

 

Geachte ouders,  

We waren net weer een beetje gewend aan de versoepelingen omtrent het Coronabeleid, maar nu gaat het toch 

weer de verkeerde kant op met de besmettingen. De regels worden weer aangetrokken. De ouderavond op 23 

november kan niet meer live gegeven worden, maar zal via Teams gaan. Vergeet u niet om zich aan te melden 

door de reply knop te gebruiken van het Concapps bericht? U krijgt dan van ons een uitnodiging via Teams. U 

kunt ook een mailtje sturen aar s.jadi@allente.nl 

Het eerste IPC project is afgesloten en de afgelopen week zijn de nieuwe IPC projecten begonnen. Informatie over 

het project in de klas van uw kind krijgt u van de eigen leerkracht via Concapps. Als ouder is het leuk om op 23 

november te horen wat IPC nu precies inhoudt en hoe het te werk gaat. We hopen op veel aanmeldingen. 

De komende 7 weken brengt ons langs de drukke, maar gezellige feestdagen. Sint 

Maarten, Sinterklaas en Kerst. We zijn nu druk met de lampionnen. Ze staan 

tentoongesteld in de hal, waar de kinderen regelmatig elkaars creaties lopen te 

bewonderen.  

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Machteld Kaptein 
Intern Begeleider 
 

 
 

AGENDA    OKTOBER, 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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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. 

 

Door Corona is het tot nu toe niet mogelijk geweest om een ‘live’ ouderavond te houden en nu wilden 

we het dit schooljaar op 23 november toch echt live organiseren.  Echter de persconferentie van 

afgelopen dinsdag heeft daar nu weer een stokje voor gestoken. 

 

We zullen deze avond nu toch gaan houden, maar dan via Teams. Tevens zal de Ouderraad de leden 

van de Ouderraad voorstellen en uitleggen wat de Ouderraad doet met uw vrijwillige ouderbijdrage. 

Ook zullen zij u dan uitnodigen voor de jaarvergadering op 30 november. 

 

Mocht u belangstelling hebben om deze avond bij te wonen dan kunt u deze mail hieronder een reply 

geven, dan sturen wij u een link voor Teams. 

 

De tijden zijn: 

19.15 - 19.30 Voorstellen Ouderraad Atalanta 

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

 

Bijgaand ontvangt u alvast een ouderbrochure over IPC. 

 

Wilt u meer weten van IPC? 

Woon dan de ouderavond op 23 november bij! 

In de presentatie zullen ook foto’s van IPC bij ons op school te zien zijn. 

VACATURE PENNINGMEESTER OUDERRAAD VANAF SCHOOLJAAR 2022/2023 

 
Vanaf het volgende schooljaar komt de functie van penningmeester vrij binnen de OR. Op dit moment 
wordt deze functie ingevuld door Jette Olgers-Ruder, die deze nu voor het zesde jaar invult. Het zou fijn 
zijn als er nu al iemand is die dit graag zou willen, dan kan er een warme overdracht zijn dit jaar en 
kunnen alle taken goed overgedragen worden. Het leuke aan deze functie is dat je met heel veel 
verschillende mensen binnen school, maar ook met de ouders kan samenwerken en een spin in het 
web bent wat betreft het overzicht van de uitgaven en inkomsten binnen de OR-gelden en de 
schoolreisbudgetten. 
Mocht het je leuk lijken om deze functie te gaan vervullen neem dan contact op met Ans van Trierum 
(a.vantrierum@allente.nl), zij kan jou dan de contactgegevens van Jette doorgeven. 

 

NIEUW THEMA FORTE KINDEROPVANG 
Vanaf 25 oktober t/m 24 december 2021 bieden we bij de Forte BSO’s 
en kinderdagverblijven activiteiten aan binnen het nieuwe thema 
Feestdagen. Allereerst vieren we de Herfst, gevolgd door Sinterklaas 
en als laatste natuurlijk Kerst! Een gezellige tijd vol leuke en feestelijke 
activiteiten. Deze activiteiten stemmen we af op leeftijd en 
belangstelling van de kinderen. Een aanbod dat prikkelt en inspireert, 
kinderen hun talenten laat ontdekken en ze laat groeien! Meer weten 
over onze thema’s en activiteiten? Kijk dan eens hier! 
  
(<link: https://fortekinderopvang.nl/praktische-
informatie/activiteiten/>) 
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