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Van de directie
• Op vrijdag 12 maart is er een Atlantstudiedag. Deze stond helaas niet op de kalender vermeld. Noteert u
hem in uw agenda?

Coronavirus
Helaas is het coronavirus weer bezig met een opmars. Er zijn in heel Nederland extra maatregelen genomen om
de besmettingen omlaag te brengen. Laten we hopen dat ze genoeg effect hebben.
Gelukkig is er binnen ons team nog niemand besmet en dat willen we graag zo houden. Vandaar dat we extra
alert zijn op het naleven van de regels.
Wij hebben als school besloten dat er nog geen excursies of activiteiten plaats kunnen vinden waarbij de hulp van
ouders nodig is.
Het kan gebeuren dat er een gezinslid besmet raakt met het coronavirus. Belangrijk is dat u de directie hierover
zo spoedig mogelijk inlicht zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Inschrijvingen
Nog voordat uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind al inschrijven bij ons op school. Dit vinden wij zelfs prettig,
zodat wij een goede prognose kunnen maken van het verwachte leerlingaantal bij ons op school.
Heeft u nog broertjes/zusjes die niet ingeschreven zijn, of heeft u in uw omgeving nog personen waarvan u
weet dat ze graag bij ons op school zou willen komen, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om een
inschrijfformulier via de website (https://rozenbeek-atlant.nl) van de school in te vullen?

Teruggave overblijfgeld
Omdat vanwege de coronamaatregelen de teruggave van het overblijfgeld niet gerealiseerd kon worden zoals het
bedacht was, is er nu een ander plan.
Op maandag 26 oktober tussen 14.15 uur - 14.45 uur, woensdag 28 oktober tussen 8.15 uur - 8.45 uur en 12.00 –
12.30 uur kan het geld opgehaald worden op het asfalt, grenzend aan het schoolplein. Anneke (administratie) en
Laura (directie) zullen daar zitten om het geld terug te geven.
Door de corona zijn sommige ouders misschien niet in staat geweest om een nieuwe strippenkaart aan te
schaffen waardoor er nog een minbedrag open staat. Deze ouders ontvangen hierover een mail en kunnen dit
geld op de bovengenoemde tijden alsnog komen brengen.

Neemt u een mondkapje mee, houdt u voldoende afstand en zorgt u voor een eigen pen zodat er een
handtekening gezet kan worden voor ontvangst?
Wanneer u het geld niet op komt halen, zal het worden meegenomen in het budget voor het nieuwe speelplein
van groep 3 t/m 8.

Te laat komen
We zien met regelmaat dat er kinderen te laat komen. Om 8.30 uur gaat de schoolbel en wordt er
verwacht dat de leerlingen op hun plek in de klas zitten zodat de lessen kunnen starten. Wanneer we
merken dat kinderen herhaaldelijk te laat komen, zal er een gesprek met de directie plaatsvinden om
naar een passende oplossing te zoeken.

Traktaties
Gelukkig kunnen de kinderen in deze gekke tijd hun verjaardag nog vieren in de klas. Nog steeds geldt de regel
dat de traktaties per stuk verpakt moeten zijn. Echter zien we steeds vaker dat kinderen naast hun traktatie ook
nog speelgoed uitdelen. Dit is niet de bedoeling. Een traktatie is een kleinigheidje dat opgegeten kan worden.

Tussendoortje en lunch
Om 10 uur eten de leerlingen een tussendoortje. Vorig schooljaar is afgesproken dat het
tussendoortje iets gezonds moet zijn. Denk hierbij aan fruit of een broodje met gezond beleg. Ook
dit jaar zijn we weer ingeloot voor het schoolfruit (op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen fruit van school). Vanwege corona kunnen wij geen ouders in de school vragen om te
helpen het fruit schoon te maken. Er wordt nog gekeken naar een passende oplossing.
Voor de lunch zouden wij graag zien dat er een gezonde lunch meegegeven wordt zonder snoep.
Wanneer nodig kan er afstemming over de lunch plaats vinden met de leerkracht.

Sint Maarten
Over twee weken is het Sint-Maarten, voor veel kinderen een van de bijzonderste avonden
van het jaar. Ook Sint-Maarten zal, vanwege corona, dit jaar waarschijnlijk iets anders
verlopen dan andere jaren. Toch hebben wij als school besloten om ook dit jaar
lampionnen te gaan knutselen met de kinderen. Het maken van de lampionnen is ieder
jaar weer een feestelijke activiteit, waarbij de kinderen uit de groepen 1 tot en met 6
(groepsdoorbrekend) samenwerken om de mooiste creaties te maken. Dit willen we ze
niet afnemen. Met Sint-Maarten zorgen we ervoor dat de donkere dagen een klein beetje
lichter worden door de mooie lampionnen, misschien hebben we dat dit jaar juist wel een
beetje extra nodig. Laten we er met z'n allen een mooi, maar veilig Sint-Maarten van maken!

Plusklas
De afgelopen weken was het nog wat onzeker over hoe de plusklas dit jaar vormgegeven kon worden. Inmiddels
is er duidelijkheid en is de plusklas na de herfstvakantie weer opgestart, zij het in een andere vorm dan we
gewend waren.
Marian Miessen, de pluklasleerkracht, komt twee keer per maand naar school. Zij heeft dan voor elke jaargroep
(vanaf groep 5) 45 à 60 minuten de tijd voor een startopdracht (filosoferen, breinbreker, etc.) en zorgt ervoor dat
de leerlingen taal- en/of rekenuitdaging hebben. Dit bespreekt Marian met ze, ze geeft instructie en beantwoordt
vragen. In de tussenliggende weken gaan de leerlingen daarmee aan de slag in de groep. Het gemaakte werk
wordt dan in de sessie daarna besproken en van feedback voorzien.
Afgelopen maandag heeft de plusklas voor de eerste keer in deze vorm plaats gevonden en de leerlingen waren
erg enthousiast!

Facebook
Volgt u ons al via Facebook? We proberen er elke week een leuk stukje over de school op de plaatsen
met foto’s. Ook is hier de promofilm te vinden waarin u een kijkje kunt nemen hoe mooi de
verbouwde school is geworden. Mocht u geen Facebook hebben: het filmpje staat ook op de website
van de school.

