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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het zonnige weer staat in schril contrast met de sombere berichten die in het nieuws voorbij komen. Ook op 
school zijn de kinderen bezig met de oorlog die gaande is. In groep 8b ontstond spontaan een actie. Mooi dat 
de kinderen zo betrokken zijn en iets voor een ander willen doen. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer 
over. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

BELANGRIJKE DATA 
Maandag 14 maart Studiedag, alle groepen vrij 

Donderdag 17 maart Kangoeroewedstrijd bovenbouw 

Maandag 21 maart Inloopspreekuur zorgteam (14:00 uur) 

Dinsdag 22 maart MR vergadering 

Dinsdag 12 april Studiedag, alle groepen vrij 

 

Tip: in de app en op de website is het actuele rooster te vinden. 

 

  

ACTIE  VOOR DE OEKRAINE 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Groep 8B is bezig met een inzamelingsactie voor Oekraïne.  
Wij doen dit omdat we vinden dat er nog meer geld moet 
komen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.  
In alle klassen hebben wij ook verteld over onze actie. 

 
Dinsdag 14 maart staan wij met collectebussen bij alle 
ingangen van de school. Vanaf 08:15 uur tot 08:35 uur. 
U kunt het geld aan uw zoon /dochter meegeven en hij/zij 
doet het dan in de collectebus. Wij hopen op een mooie 
opbrengst. 

 
Wij doneren al het ingezamelde geld op een veilige manier 
aan Giro 555. 
  
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw donatie. 

 
Namens Groep 8B: 
Casper, Ryan en Rens. 
 
 

  

INLOOP GROEP 1-2 
 
Komende week is er op woensdag 16 maart een inloop voor de groepen 1-2a, 1-2c en 2e  en op vrijdag 18 
maart voor de groepen 1f, 1-2b en 1-2d. 
 
Hoe gaat het eruit zien? 
U meldt zich ’s morgens even bij de juf mag vervolgens met uw kind naar binnen en de groep in om een klein 
spelletjes te doen of een boekje te lezen. De juf blijft buiten wachten tot alle kinderen er zijn. 
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Komt het u niet uit om mee naar binnen te gaan, dan blijft uw kind bij de juf wachten. 
Als de juf binnenkomt is het tijd om afscheid te nemen zodat de lessen van die dag snel kunnen beginnen. 
 
Volgende week maken we het rooster voor de komende weken bekend.  
 
 

 

DE OUDERRAAD ZOEKT HULP 

Wie zijn wij en wat doen we? 

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders die zich inzetten in school voor de extraatjes buiten het 
onderwijs. Te denken valt aan het versieren van school en zorgen voor wat lekkers rond de feestdagen, helpen 

met de organisatie van het schoolvoetbal, de avond4daagse of het 
regelen van het schoolreisje of het kleuterfeest. Het is erg leuk om 
ook af en toe onder schooltijd de helpende hand te kunnen bieden en 
te zien hoe het op school is. 

Ongeveer eens in de 6 weken komen we ’s avonds bij elkaar om te 
overleggen, te plannen en te evalueren. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders! 

Heb jij een kind in de (bij voorkeur) onderbouw, kun je tijd vrij maken 
om te helpen bij het organiseren van deze activiteiten en lijkt het jou 
leuk om bij de ouderraad te komen, stuur een mailtje waarin je jezelf 
voorstelt naar or.franciscus@atlantbo.nl 

We zien je mailtje graag tegemoet! 

 

  

PBS LES VAN DE WEEK 

 
Volgende week behandelen wij in alle klassen de lessen over de 
gedragsverwachtingen rondom de wc. 
Dit zijn de verwachtingen die wij in de lessen gaan aanleren, zodat 
iedereen zich verantwoordelijk gedraagt op de wc: 

•Ik laat het licht aan 
•ik zit op de wc en laat de wc schoon achter 
•Ik was mijn handen 
•Ik ga direct terug naar de klas als ik klaar ben 

Zo gedraag ik mij verantwoordelijk op de wc. 
 

  

KANGOEROE WISKUNDE WEDSTRIJD 
 
Aankomende donderdag (17 maart) nemen een aantal leerlingen van de bovenbouw deel aan 

de wereldwijde wiskundewedstrijd: W4Kangoeroe.  

De Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt 

georganiseerd. De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger.   

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel leerlingen te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en 

uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau.  

 

Wij wensen deze leerlingen heel veel succes!  
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HELPEN BIJ DE TSO 
Weet u dat er nog altijd extra handen nog zijn bij de TSO? Vooral op donderdag. Loopt u anders eens een 
dagje mee met het TSO team.  
 
Aanmelden hiervoor kan bij sylvia.roessink@atlantbo.nl 
Zij kan u ook vertellen welke gunstige voorwaarden er zijn (waaronder een vergoeding). 
 
 

  
 

BOUWWERKZAAMHEDEN 
 
De werkzaamheden aan de Zeeweg verlopen voorspoedig. Dat betekent dat nu het stuk tussen de 

Velserduinweg en de Heerenduinweg aan de beurt is. 

 

Naast onze school gaat de bouw van de huizen ook voorspoedig. Het bouwbedrijf houdt zoveel mogelijk 

rekening met de schooltijden, bijvoorbeeld door in de planning vrachtwagens die materialen leveren ruim binnen 

of buiten onze schooltijden te laten komen. Toch kan het een enkele keer gebeuren dat een vrachtwagen 

eerder of later is. Speciaal voor die omstandigheden heeft het bouwbedrijf een verkeersregelaar aangesteld die 

ervoor zorgt dat kinderen en ouders veilig langs het terrein kunnen. 

mailto:sylvia.roessink@atlantbo.nl

