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NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS 26 augustus 2022
Geachte ouders,
Hierbij weer de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar. We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie
hebben gehad. Over de temperatuur hadden we niets te klagen, er zullen weinig vakanties ‘in het
water’ zijn gevallen. Integendeel een beetje water is inmiddels welkom. Wij hebben met het team de
school afgelopen week klaar gemaakt voor een gezellige start. De planning is gemaakt. Zo start het
eerste IPC project al op 6 september. De Nieuwsbrief voor ouders zal komend jaar iedere drie weken
uitkomen. Bij spoedberichten kan er een extra bericht komen. We wensen iedereen weer een goed
schooljaar toe en zien er naar uit, u en de kinderen maandag weer te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Team Atalanta
NIEUWE COLLEGA’S
Vlak voor de vakantie hebben we afscheid genomen van
een paar collega’s. We zijn blij dat we passende opvolging
gevonden hebben voor deze collega’s. We wensen ze een
fijne start toe.
We hebben in ons team de volgende collega’s welkom
geheten:
Caroline de Putter
Zij staat in groep 8 Keizersmantel naast Josine op wo/do/vrij
Malou Smit
Zij staat in groep 5 Regenboog naast Marjolijn wo/do/vrij
Ard Ligthart
Hij staat in groep 4 Zandoogje ma-vrij
Mart Bakker
Hij ondersteunt de groepen 5 t/m 8 ma-vrij
Dewy Jonkman
Zij staat in ½ Donsvlinder ma-vrij
Stefan Kops
Hij staat in 4 Zandoogje op woensdag naast Hil.
In de week van 12 -16 september komt er gelegenheid om in te tekenen op
kennismakingsgesprekken met alle leerkrachten.
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INFORMATIEAVONDEN
In de week van 7 september vinden de informatieavonden plaats. De leerkracht(en) van uw
kind(eren) zullen op deze avond zichzelf voorstellen en vertellen over het reilen en zeilen in de klas.
Wij zouden het fijn vinden als u hier 'online' bij aanwezig bent.
De informatieavonden starten om 19.30 uur en zullen ongeveer een uur duren. Deze
informatieavond zal online via Teams zijn. U krijgt van de leerkracht van uw kind de link om deel te
nemen aan deze informatieavond. De link wordt met u gedeeld via de schoolapp. Om
inlogproblemen te voorkomen vragen wij u vooraf te controleren of Teams werkt via u device, zodat
de informatieavond op tijd kan starten.
Maandag 5 september 19.30 uur:
groep 6/7 Landkaartje, groep 7 Nachtpauwoog, groep 8 Koningspage, groep 8 Keizersmantel
Dinsdag 6 september 19.30 uur:
groep 5 Dambordje, groep 5 Regenboogvlinder, groep 6 Atlasvlinder
Woensdag 7 september 19.30 uur:
groep 3 Aardbeivlinder, groep 3 Harlekijn, groep 4 Oranjetipje, groep 4 Zandoogje
Donderdag 8 september 19.30 uur:
groep 1/2 Donsvlinder, groep 1/2
Blauwtje, groep 1/2 Koolwitje
CORONA OP SCHOOL
Wij volgen de landelijke richtlijnen
met betrekking tot de
schoolmaatregelen. Deze zijn zeer
dynamisch. Wij houden u via de
nieuwsbrieven op de hoogte. Nu
geldt dat een kind of leerkracht bij
klachten test. Bij een positieve test
moet hij/zij 5 dagen in quarantaine.
Na 5 dagen mag hij/zij weer
beginnen, mits klachtenvrij.
BELANGRIJKE SCHOOLAFSPRAKEN
Halen en brengen
Vanaf dit schooljaar gaan de deuren om 8.35 uur open. Ook maken alle groepen bij het naar binnen
en naar buiten gaan gebruik van de voor hen aangewezen in-/uitgang. Kinderen blijven na 8.35 niet
meer op het schoolplein, maar lopen door naar de eigen klas.
Let op: voor de kleutergroepen geldt een uitzondering. Zij maken 's ochtends bij het brengen gebruik
van de achteringang, maar worden aan het eind van de dag opgehaald bij de schuifdeur van hun
eigen klas.
Van de achteringang (aan de zijde van de voetbalvelden) maken de volgende groepen gebruik:
Gr 1/2 Donsvlinder
Groep 1/2 Blauwtje
Groep 1/2 Koolwitje
Groep 3 Harlekijn
Groep 3 Aardbeivlinder
Van de zij-ingang (aan de kant van de fietsenstalling) maken de volgende groepen gebruik:
Groep 5 Dambordje
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Groep 5 Regenboogvlinder
Groep 6 Atlasvlinder
Groep 6/7 Landkaartje
Groep 7 Nachtpauwoog
Van de hoofdingang maken de volgende groepen gebruik:
Groep 4 Oranjetipje
Groep 4 Zandoogje
Groep 8 Keizersmantel
Groep 8 Koningspage
Omdat het naar binnen gaan van de school voor nieuwe leerlingen spannend kan zijn, mogen de
ouders van nieuwe leerlingen in groep 1 (net 4 jaar) de 1E zes weken dagelijks mee naar de
klassendeur lopen. Dit geldt ook voor de ouders van de kinderen in groep 3, die voor het eerst naar
boven gaan. Zij mogen tot 7 sep hun kind naar de klassendeur brengen. Daar geldt “Kusje bij de
deur”.
Alle overige kinderen mogen tot de ingang aan voor-, achter- of zijkant gebracht worden. Het blijft
zo overzichtelijk in het schoolgebouw, wat veel rust brengt en het bevordert de zelfstandigheid van
de leerlingen om zelf hun jas-tas etc. op te ruimen. De leerkrachten zijn er tijdens de inloop voor de
kinderen. Alle afspraken met ouders worden daarom na schooltijd gemaakt. Eventuele nodige
informatie voor de dag zelf kan via de mail gedeeld worden met de leerkracht en/of concierge
(s.jadi@allente.nl). Indien nodig wordt er maatwerk afgesproken.
Inloop
Nu de Coronamaatregelen minder strict zijn geworden, is er ook weer ruimte voor meer
aanwezigheid van ouders. Dit schooljaar gaan we één inloopochtend houden per week. Dit gebeurt
op wisselende dagen volgens onderstaand schema opdat alle ouders er gebruik van kunnen maken.
Tijdens de inloop van 8.35 tot 8.45 kunt u met uw kind in de klas aan een opdracht werken die klaar
zal liggen. Om 8.45 begint de eerste instructie en zal u gevraagd worden weer naar buiten te gaan.
Ook willen we ouders regelmatig bij IPC afsluitingen uitnodigen. Dit wordt gecommuniceerd door de
leerkracht van uw kind en zal passend bij het IPC project zijn.
Voor de kleutergroepen geldt, tijdens de inloopochtenden, dat op de even weken de ouders van
groep 1 welkom zijn en op de oneven weken de ouders van groep 2. Dit om de veiligheid en
overzichtelijkheid in de klas te kunnen waarborgen.

Datum
7 sep - 14 sep (herfstvakantie)
24 sep - 23 dec (kerstvakantie)
9 jan-22 feb (voorjaarsvakantie)
6 mrt- 5 mei (meivakantie)
8 mei -21 juli (zomervakantie)

Inloopochtenden 2022-2023
Dag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
vrijdag
woensdag

AGENDA AUGUSTUS, SEPTEMBER EN OKTOBER
29 augustus
5-8 september
6 september
12-16 september
15 september

Weer naar school
Informatieavonden (via Teams)
Start 1E IPC thema
Kennismakingsgesprekken
Schoolreis groep 1-7
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30 september
17-21 oktober
24 oktober

Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Herfstvakantie
Studiedag- alle kinderen zijn vrij

ZIEKTEVERVANGING
Het afgelopen jaar hebben we regelmatig klassen moeten sluiten omdat er geen vervanging
beschikbaar was. We zijn blij dat we als school met een voltallig team kunnen starten, maar het
lerarentekort blijft. Ook dit schooljaar zullen wij hiermee te maken krijgen. We hebben afgesproken
dat de eerste ziektedag een klas wordt opgevangen. Bij een tweede of verdere ziektedag en het niet
beschikbaar zijn van invalkrachten zullen we de ouders berichten dat de klas een dag thuis blijft en
thuis werkt. Er zal altijd een weektaak beschikbaar zijn via Teams zodat er thuis ook gewerkt kan
worden. Omdat we de eerste dag opvangen is er gelegenheid om, hoe ongewenst ook, opvang te
regelen met elkaar.
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2021-2022
Hierbij geven we u een overzicht van de vakanties en vrije dagen voor het nieuwe schooljaar.

Regio Noord
Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

25 februari t/m 5 maart 2023
22 april t/m 7 mei 2023
22 juli t/m 3 september 2023

STUDIEDAGEN
De studiedagen voor volgend jaar zijn gepland op: 30 september, 24 oktober, 14 december, 23-24
februari, en 16 en 19 juni. De onderstreepte data zijn voor of na een vakantie week of een feestdag.
De gehele jaarplanning vindt u inmiddels ook op de school app en op onze website

PENNINGMEESTER OR GEZOCHT!
VACATURE PENNINGMEESTER OR VANAF SCHOOLJAAR 2022/2023
Vanaf het volgende schooljaar komt de functie van penningmeester vrij binnen de OR. Het leuke aan
deze functie is dat je met heel veel verschillende mensen binnen school, maar ook met de ouders kan
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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)
HET TEAM VAN DE ATALANTA STAAT OOK IN SCHOOLJAAR 2022-2023
WEER VOOR U KLAAR!

JEUGD SPORTFONDS
De (sport)verenigingen beginnen weer met een nieuw seizoen. Wilt uw kind voetballen,
badmintonnen, dansen of muziekles volgen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugd Fonds Sport en
Cultuur (JFSC) kan helpen! Het JFSC kan de contributie of lesgeld betalen en eventueel de benodigde
attributen.
De aanvraag kan naast de Meedoen/Huygenpas lopen. Daarnaast is het niet altijd noodzakelijk om een
uitkering te hebben. Wilt u weten of uw situatie hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact met
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mij op. Ik kan u hier meer over vertellen en we kunnen eventueel samen de aanvraag indienen. Het
zou toch geweldig zijn als uw kind toch iets kan doen waar hij/zij blij van wordt?
*ook voor zwemles zijn er mogelijkheden.
Antoinette Dorlandt: 06-18596542, a.dorlandt@dijkenwaard.nl
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