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Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit schooljaar volgen we met het hele team een training om het begrijpend lezen en begrijpend luisteren nog 
beter aan te pakken. Nu heeft begrijpend lezen soms een negatieve lading. Terwijl het ontzettend belangrijk is 
dat kinderen (en volwassenen) begrijpen wat ze lezen. We zijn tevreden als kinderen plezier hebben in lezen, 
voldoende zelfvertrouwen hebben om ook een tekst die moelijker lijkt te lezen en nieuwsgierig zijn en daardoor 
op zoek gaan naar nieuwe informatie. 
Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan plezier in lezen. In deze nieuwsbrief ook een mooi aanbod van de 
bibliotheek met prentenboeken die voorgelezen worden. 
 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

BELANGRIJKE DATA 
 

Dinsdag 4 oktober  studiedag: alle leerlingen vrij 

Woensdag 12 oktober afsluiting Kinderboekenweek: kleedjesmarkt 

 

 

  

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

 
In de bijlage bij de nieuwsbrief treft u een aparte brief aan over het tweejaarlijkse 

oudertevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgezet onder alle ouders van wie kinderen op een van de 

scholen van Atlant basisonderwijs de lessen volgen. We hopen dat u de tijd wilt nemen om de enquête in te 

vullen, via de link in de brief. 

De opbrengsten naar aanleiding van de enquête zullen we gebruiken om te verstevigen wat goed gaat en om te 

verbeteren waar dat gewenst/nodig is. U helpt ons dan ook enorm, door ons te laten weten wat uw ervaringen 

met de school zijn. Mogelijk benaderen we u, in het verlengde van het bestuursbrede onderzoek, ook nog met 

vragen die meer toegespitst zijn op onze schoolsituatie, om zodoende gerichter vragen te kunnen stellen. 

We danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 

 

  

KINDERBOEKENWEEK KLEEDJESMARKT 
 

Op school besteden we binnenkort in iedere groep aandacht aan het thema van de kinderboekenweek. 

 

Daarnaast organiseren we op woensdag 12 oktober onze traditionele kleedjesmarkt, een tweedehands 

boekenmarkt. 

 

Voor een groot aantal van u wel bekend als de ‘Kleedjesmarkt’. Deze markt wordt gehouden voor en door de 

kinderen. De markt is open van 12:15 uur tot 13:15 uur. Natuurlijk bent u als ouder ook van harte welkom. 

Kinderen die hieraan willen meedoen, moeten zich aanmelden bij hun leerkracht. Dit kan uiterlijk tot en met 

dinsdag 11 oktober. Het verkopen van boeken wordt gedaan door leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. De 

leerlingen van de groepen 1/2 kunnen natuurlijk ook boeken kopen. 
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De jonge verkopers mogen 12 oktober vanaf 12.00 uur hun van huis meegebrachte kleedje neerleggen en hun 

boeken uitstallen. Ze moeten ervoor zorgen dat de verkoopwaar dan op school aanwezig is. De ouderraad helpt 

bij het inrichten van hun kleedje. U kunt thuis de verkoop 

voorbereiden met uw kind door bijvoorbeeld boeken te 

prijzen. De boeken die zij verkopen mogen niet duurder 

zijn dan 2 euro. Tijdschriften gaan voor 10 of 20 cent. 

Misschien zijn er slimme verkopers die bundeltjes maken 

voor een scherpe prijs. 

Dit evenement gaat buiten op het grote plein van 

Franciscus 1 plaatsvinden. 

Bij slecht is de verkoop rondom het studiecentrum. 

 

 
 

  

DE VOORLEESHOEK 

 

  
TIP: De voorleeshoek 

De voorleeshoek is een online platform voor kinderen van 0 – 10 jaar met honderden superleuke 

(prenten)boeken die online worden voorgelezen. De voorleesfilmpjes zijn een combinatie van het verhaal met 

de prenten en muziek. Naast het fijne van voorgelezen worden leert een kind er heel veel nieuwe woorden van. 

Elke week komen er drie nieuwe voorleesfilmpjes bij.  

U kunt gratis gebruik maken van de voorleeshoek als u lid bent van de bibliotheek. Met uw pasnummer en uw 

wachtwoord kunt u inloggen.  

De site is te vinden op https://devoorleeshoek.nl 

 
 

  

GROEP 8 IN DE KRANT 

 
Onze groepen 8 hebben meegedaan met een activiteit Democracity. Dat sluit heel mooi aan bij het thema 

democratie. Bij groep 8A was ook een journalist van de IJmuider Courant aanwezig. Hieronder het 

krantenartikel. 
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PRIJSWINNAARS FOTOWEDSTRIJD BRUGGEN 
In de zomervakantie hebben heel wat kinderen/gezinnen van onze school meegedaan aan de fotowedstrijd 

rondom bruggen. De mailbox is volgestroomd met prachtige foto’s van uiteenlopende bruggen. Van 

spoorbruggen en viaducten tot een ecobrug en een hangbrug. De prijswinnaars zijn in het zonnetje gezet en 

hebben een mooie, technische prijs gekregen. 

Milan en Romée de Ruyter hebben een gedeelde tweede prijs gewonnen met een foto van de ‘Pont de 

Normandie’ die hen tijdens de vakantie over de Seine heeft gebracht. De andere tweede prijs was voor Finn en 

Julian de Groot, die tijdens hun vakantie in Oostenrijk een stoere oversteek over een wiebelende hangbrug 

hebben gemaakt. De absolute prijswinnaar was Kensi Tregillis-Shea, die tijdens haar vakantie een enorme 

diversiteit aan bruggen heeft weten te fotograferen, waaronder een natuurlijke brugformatie. Hartelijk 

gefeliciteerd allemaal! En alle deelnemers hartelijk bedankt voor alle leuke inzendingen. 

Deze fotowedstrijd was een aanloop tot het eerste Atlant Techniek Toernooi, een wedstrijd waarbij kinderen van 

de verschillende basisscholen van Atlant Basisonderwijs, het tegen elkaar zullen gaan opnemen met het maken 

van een brug met een zo sterk mogelijke draagkracht. 
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ZIEKMELDEN SCHOOLAPP 
 
Door technische problemen heeft de schoolapp sinds de zomervakantie niet helemaal gewerkt zoals de 

bedoeling was. De ziekmeldingen zijn om deze reden soms niet (allemaal) doorgekomen. 

Inmiddels werkt alles weer naar behoren en kunt u via de app uw kind ziekmelden via de speciale knop in de 

Schoolapp. U selecteert de groep van uw kind en kunt de reden van afwezigheid aangeven. Vergeet niet om 

helemaal onderaan het bericht te bevestigen/verzenden. 

 

 

 


