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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  9 december 2022 
 

Geachte ouders,  

 

Deze week heeft Sinterklaas ons bezocht en wat een 

feest wat dat! We hadden een heuse pakjeskamer en 

alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn met de klas op 

bezoek geweest bij Sinterklaas. De oudere kinderen 

hadden Sinterklaas weer goed geholpen en we hebben 

de hele week kunnen genieten van hun mooie surprises 

op de showtafel. Maandagavond is de feestcommissie 

meteen aan de slag gegaan om de school in kerstsfeer te 

brengen. Het is prachtig geworden. U kunt daarvan 

genieten tijdens onze kerstviering op 22 december. Voor 

nu wensen wij u alvast goede feestdagen toe en een 

fijne kerstvakantie. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Atalanta 
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AGENDA DECEMBER-APRIL 
12 december Kerstbomen neerzetten  

14 december  Studiedag   

22 december Kerstviering  

Vrijdag 23 

december 

Om 12.00 start de kerstvakantie  

9 januari Start school en deze week start 3e IPC thema.  

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   

 

 

NIEUWS OVERNAME KINDEROPVANG 

Geachte ouders en verzorgers van de leerlingen van Kind Centrum Atalanta,   
Zoals u misschien vernomen heeft zal Forte Kinderopvang, die de afgelopen jaren de dagopvang, VSO 

(voorschoolse opvang), BSO (buitenschoolse opvang) en peuteropvang in het gebouw van Kind 

centrum Atalanta heeft verzorgd, per 1 januari haar activiteiten bij ons beëindigen, na 

oorspronkelijke wederzijdse instemming hierover. 

Kinderdagopvang: 

Het aanbieden van kinderdagopvang (KDV) is voorlopig niet mogelijk in onze locatie, Om die reden 

zijn we op zoek gegaan  aar een geschikte locatie voor de  dagopvanggroep speciaal voor de ouders 

van de Atalanta.  Dit is ons gelukt op KDV Junglerock bij De Geus. Vanaf 1 september ( of indien 

mogelijk eerder) kunnen we dagopvang aanbieden op onze eigen locatie. Tot die tijd werken wij er 

hard aan om prachtige, vernieuwde lokalen in te richten en deskundig personeel aan te nemen.  
 VSO/BSO en peuteropvang: 

Vanaf 2 januari bieden we VSO/BSO en peuteropvang aan in Kind centrum Atalanta. 

 

Vernieuwd BSO-programma 

De nieuwe pedagogisch medewerkers en het team van Atalanta werken aan een vernieuwd 

activiteitenprogramma voor de BSO-kinderen. Waar mogelijk maken we de koppeling met 

(IPC)thema’s en onderwerpen die op school langskomen, zodat we integraal aan de ontwikkeling 

kunnen bijdragen. Het is ons doel om met de activiteiten in te spelen op de nieuwsgierigheid en 

interesses van de kinderen zelf, zodat zij echt gezien en gehoord worden. 

 

We zullen een afgestemde mix aanbieden van sportieve en ontspannende activiteiten in een 

stimulerende, gezellige omgeving. Beweging, sport en spel staan hoog op de agenda, maar ook wordt 

gedacht aan programmeren, activiteiten in het Engels en/ of verdere verdiepende activiteiten op de 

IPC. Ook dansen, knutselen, lezen en buitenspelen maken onderdeel uit van het programma.  Voor 

kinderen die dit fijn vinden, werken we aan de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding of 

leerondersteuning. Ook Pilar, onze schoolhond, zal de BSO af en toe bezoeken! Het volledige 

programma zullen we te zijner tijd met u delen. 
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Onze ambitie: een prachtig IKC (Integraal Kind Centrum)  
Op de Atalanta zijn we al drie jaar bezig om onze ambitie waar te maken: we willen een Integraal 

Kind Centrum onder één bestuur zijn waar kinderen van 0 tot 13 samen kunnen groeien, bloeien, 

spelen, leren en zich ontwikkelen, en waar pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar kennen, 

helpen en met plezier samenwerken. Hiervoor zijn er veel voorbereidingen getroffen. We hebben 

inhoudelijke plannen gemaakt om opvang en onderwijs in het belang van het kind op elkaar af te 

stemmen. We hebben in vele overleggen allerlei praktische, organisatorische en 

pedagogisch/didactische afspraken gemaakt. Collega’s hebben diverse opleidingen gedaan. 

We staan dus helemaal in de startblokken en hebben er heel veel zin in om deze stap op 1 januari te 

kunnen zetten. Samen met u en alle kinderen willen we er een mooi IKC bouwen, waar iedereen 

welkom is en kinderen een ononderbroken ontwikkeling en een fijne tijd kunnen doormaken! 

  

Team Atalanta 

 

VERHARDING TAALGEBRUIK  
In de hedendaagse maatschappij waarin internet en het werken en spelen op schermen een grote rol 
zijn gaan spelen, merken we de invloed daarvan ook op het taalgebruik onderling bij de kinderen. 
Kinderen nemen onbewust het taalgebruik dat zij horen, in bijvoorbeeld games of na schooltijd met 
vriendjes, over en gebruiken het als ‘gewone’ taal. Kinderen weten niet dat zij andere mensen 
kunnen kwetsen met bepaalde woorden, dat moeten wij ze thuis en op school leren. Als openbare 
school hebben wij diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan en bereiden wij de kinderen 
voor op het verkrijgen van hun eigen plek in de maatschappij. Hoe we  met elkaar omgaan en hoe we 
met elkaar praten is daar een onderdeel van. Op school praten we allemaal Algemeen Nederlands en 
dit dragen we over naar de kinderen. De voertaal op het schoolplein en in het schoolgebouw is 
Nederlands en in voorkomende gevallen Engels. Het gebruik van straattaal, scheldwoorden of jargon 
is wordt niet als wenselijk beschouwd  en ook niet toegestaan op het schoolplein of in de school.  
  
In voorbereiding op het latere beroepsleven, waar dergelijk taalgebruik ook niet wordt toegestaan, 
zien wij het als onze taak om de kinderen te leren om netjes te spreken. Ook komt het de onderlinge 
sfeer ten goede als we elkaar niet uitschelden en we duidelijk (verstaanbaar) zijn in onze 
communicatie.  Daar hebben wij uw hulp natuurlijk ook bij nodig; goed voorbeeld doet goed volgen! 
We vragen u daarom hierover eens met uw kinderen te spreken en de kinderen duidelijk te maken 
dat het belangrijk is om ‘netjes’ te spreken. 
  
Door thuis en op school over het onderscheid tussen straattaal, jargon en Algemeen Nederlands te 
praten kunnen wij met elkaar de kinderen bewuster maken van hun taalgebruik en voorkomen 

dat straattaal en scheldwoorden ‘gewone taal’ wordt voor de kinderen.  
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SCHOOL MOOI VERSIERD 
De school is weer versierd!   
Onze feestcommissie en OR zorgen een 
paar keer jaar voor een ware 
metamorfose van de aankleding van de 
school. Deze week hebben de ouders ’s 
avonds op 5 december alweer de 
handen uit de mouwen gestoken om de 
school in kerstsfeer te krijgen. Wij willen 
de ouders van de Feestcommissie en OR 
weer bedanken voor hun 

inzet!  Vrijdagochtend 23 december 
vanaf 08:45 zoeken de ouders van de 
Ouderraad en Feestcommissie 
mensen die willen helpen om alles 
weer netjes op te bergen voor de 
kerstvakantie begint. U kunt zich 
zonder van tevoren aan te melden bij 
hen voegen op de wereldbol. Vele 
handen maken licht werk! 
 

Jaarvergadering ouderraad 

Maandag 7 november was de jaarvergadering van de ouderraad. De financiën van het afgelopen 
schooljaar zijn goedgekeurd. Dank voor het vertrouwen! Ook dit jaar gaan we weer allerlei leuke 
dingen voor de kinderen doen. Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen voor het 
Sinterklaasfeest en hebben we plannen gemaakt voor de kerstversiering.  

 

NIEUWE BANKJES OP HET SCHOOLPLEIN 

 

 
 
Onze creatieve ouders van het schoolplein hebben mooie bankjes gemaakt bij de voetbalvelden van 
de blokken van de voorkant van het schoolplein. Enorm bedankt voor dit mooie stukje werk! Er wordt 
al goed gebruik van gemaakt. 
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ACTIVITEITEN IN TAS 
  

De komende tijd is er weer van alles te doen in TAS aan het van Eedenplein 3, voor 
iedereen van  8 t/m 13 jaar. 
Graag vertellen we je hier meer over en hopen we dat je ook mee wilt gaan doen 
  
Groeten van de TAS vrijwilligers 
  

TAS Kom en Doe dagen! 
Verveel jij je op woensdagmiddag na school? Met de nieuwe TAS activiteiten niet meer!! 
Bakken, Koken, van spelletjes maken naar spelletjes spelen! Plus nog allemaal andere leuke 
activiteiten! 
We zijn open van 14:00 tot 17:30 uur de activiteit is 15:30-17:00 uur. Daarvoor en daarna kan je een 
spelletje doen, tafelvoetballen of iets anders dat je leuk vindt. 
  
Aanmelden kan door middel van een appje of een e-mailtje naar TAS. 
Vermeld hierbij naam, leeftijd en eventuele allergieën. 
Kosten: €3,- betalen met de Huygenpas of de Meedoenpas is ook mogelijk! 
  
Adres: van Eedenplein 3, 1702 GW Heerhugowaard. 
E-mail: Tasactiviteiten@gmail.com 
Telefoon: 06-20572116 
  
Wat gaan we doen? 
Woensdag 7 december: Scheurkalender 2023 
Woensdag 14 december: Christmas Madness (Creatieve kerstactiviteit) 
Woensdag 21 december: Koken 
Woensdag 11 januari: Winter Crealand 
Woensdag 18 januari: Glibberdag (Slijm maken) 
Woensdag 25 januari: Koken 
Woensdag 1 februari: Paint Challenge 
Woensdag 8 februari: Recylce Art 
Woensdag 15 februari: Carnaval Geval 
Woensdag 22 februari: (Gezonde) Snackie bakdag. 
 Mochten er allergieën, bijzonderheden of (di)eet wensen zijn laat het ons graag weten bij de 
inschrijving. 
  

KERSTVAKANTIE BIJ TAS 
Ook in de kerstvakantie hoef je je natuurlijk niet te vervelen. 
Op woensdag 28 december van 13.30 tot 16.00 uur hebben we de TAS Wintergames 
Voor iedereen van 8 t/m 13 jaar 
Denken, doen, durven, spelen, actiespellen, dansen, wintersnacks, creatief en dat alles in het thema 
winter. 
Doe jij ook mee? 
Kosten 4,00 
Aanmelden gaat via tasactiviteiten@gmail.com 
o.v.v. naam, geboortedatum, telefoonnummer van een ouder en eventuele bijzonderheden die we 
zouden moeten weten 
Betalen kan met Huygenpas, Meedoenpas, de DijkenWaardpas  of een betaalverzoek 
  
Voor meer informatie kijk ook eens op onze website: www.tasheerhugowaard.nl  

mailto:Tasactiviteiten@gmail.com
mailto:tasactiviteiten@gmail.com
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tasheerhugowaard.nl%2F&data=05%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7Cbd22b14e5d644cff6cec08dad3af7903%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C638055047855569525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p79C0IjZCOqhvkYY1y7LJsZb5Cnwk16VU2tXHqA2Exo%3D&reserved=0
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Met het initiatief Warme Kamers wil het Leger des Heils deze winter een 

deken van warme plekken over Nederland verspreiden. Samen met andere 

organisaties zorgt het Leger des Heils voor Warme Kamers bij iedereen in de 

buurt. 

Ook Bibliotheek Kennemerwaard heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Met 

in december de aftrap van BiebKoffie in Bibliotheek Alkmaar De Mare. 

> Warme kamers & BiebKoffie 

 

 

Kerstspullen, kleding en cadeautjes ruilen 

In aanloop naar de Kerstdagen organiseert de bibliotheek in Alkmaar 

Centrum een ruilavond. Inclusief live muziek! 

Heb je nog mooie dingen liggen (schoon en compleet) en vind je het leuk om 

dit te ruilen, of te doneren? Kom dan langs op woensdag 14 december van 

17.00 tot 21.00 uur. 

 

14 december | Bibliotheek Alkmaar Centrum 

> Meer info Kerst ruilavond 

 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.hellodialog.com%2Fref%2Fmail%2Furl%2F13%2F478417%2F6bb9a68294d68cf2fde21e24%2F47558&data=05%7C01%7Cib-atalanta%40allente.nl%7C20acfcd3f11547d0043b08dad4747ef6%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C638055894069659942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8DUI2s6yrjFCMVWBK3EatGCkYMEHP1HgqKUZQSJIvg0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.hellodialog.com%2Fref%2Fmail%2Furl%2F13%2F478417%2F8341f97f0f0192c7aada53eb%2F47561&data=05%7C01%7Cib-atalanta%40allente.nl%7C20acfcd3f11547d0043b08dad4747ef6%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C638055894069659942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BlLnl8qMd2Mq6Bhoo%2FocNFV8s5DAzx%2B166EtXhB2%2BXg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.hellodialog.com%2Fref%2Fmail%2Furl%2F13%2F478417%2F1083f3a182259ed8192f3ee3%2F47556&data=05%7C01%7Cib-atalanta%40allente.nl%7C20acfcd3f11547d0043b08dad4747ef6%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C638055894069659942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1TqEEt5NOQ3prS8YRE6PXbfYmpdSoJiRUFY%2FTf%2FKHvc%3D&reserved=0

