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Belangrijke data
Week 2 en 3

Citotoetsen

28 januari

Studiedag

5 februari

Rapport mee

Van de directie
• Via deze weg wil ik iedereen complimenteren over het thuisonderwijs. Het is een gekke tijd, waarin er
veel gevraagd wordt van u als ouder(s)/verzorger(s), maar gelukkig zien we iedereen online verschijnen
om de lessen te volgen en te maken. Wat er morgen besloten gaat worden, is nog afwachten. Uiteraard
informeren we u wanneer er meer bekend is en wat de consequenties daarvoor zijn.
• Normaal gesproken zouden de leerlingen deze en volgende week CITOtoetsen maken. Helaas kunnen ze
nu geen doorgang vinden. Wanneer we weer naar school gaan, zullen we bekijken of ze alsnog
afgenomen worden. Dat hangt mede af van het moment waarop we weer naar school toe mogen.
Het rapport, dat gepland staat op 5 februari, zal ook op een ander moment uitgedeeld gaan worden. We
houden u op de hoogte.
Hulp gezocht!
Het continu rooster draait al sinds de herfstvakantie met een vaste groep enthousiaste mensen. Gelukkig kunnen
we bijna altijd op deze mensen rekenen en anders hebben we nog wat mensen achter de hand om in te vallen
als dat nodig is. Op dit moment lopen we ertegenaan dat niet alle kinderen gelijk klaar zijn met eten of dat er
weleens een kind valt tijdens het buitenspelen en op die momentjes komen we net een paar handen te kort.
Wat zoeken we?
Een enthousiaste ouder, opa, oma, buurvrouw/man, kennis die op maandag, dinsdag en donderdag van half 12
tot 1 uur aanwezig is om als extra paar ogen op het plein aanwezig te zijn. Zodat de overblijfkrachten alvast
kinderen naar buiten kunnen sturen als de laatste nog hun broodje nog opeten, met een kind naar binnen te
gaan als er iets gebeurd is of alvast de leerkracht van de volgende groep overnemen als de overdracht wat langer
duurt. Je hebt dus geen vast groep maar bent een vliegende keep en springt bij waar nodig. Mocht je hier
interesse in hebben voor een vrijwilligersbijdrage dan kun je contact opnemen via
directie.rozenbeek@atlantbo.nl

Gevonden voorwerpen
Er zijn inmiddels een hoop spullen in de ‘gevonden voorwerpen bak’ terecht gekomen. Hieronder treft u foto’s.
zit er iets bij van uw kind, wilt u het dan laten weten via directie.rozenbeek@atlantbo.nl of
administratie.rozenbeek@atlantbo.nl zodat het opgehaald kan worden. Alles wat blijft liggen, wordt begin
februari naar een goed doel gebracht.

Noodopvang
Een aantal kinderen van onze school maken gebruik van de noodopvang. Ze volgen het programma van hun
eigen klas, maar er is er ook ruimte voor wat ontspanning.
Vandaag zijn ze bezig geweest met de bee-bots (robots die ze moeten programmeren).

Oproep
Ons samenwerkingsverband (SWV PO IJmond) heeft een ondersteuningsplanraad. De belangrijkste opdracht van
de OPR is om instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan en de ontwikkelingen in het SWV met
betrekking tot de uitvoering van het passend onderwijs kritisch te volgen.
Vanuit ons bestuur missen we een ouder die vertegenwoordigd is in de OPR.
De raad bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders van de aangesloten scholen. Ongeveer 4 x per jaar wordt er
vergaderd waarbij de OPR door het bestuur wordt geïnformeerd over en betrokken bij landelijke ontwikkelingen
op het gebied van passend onderwijs en ontwikkelingen binnen het SWV PO IJmond. Deze vergaderingen vinden
altijd in de avond plaats op het hoofdkantoor van het SWV in Beverwijk van 19.30 tot uiterlijk 22.00. Elke 4 jaar
wordt er een nieuw ondersteuningsplan geschreven en dat jaar wordt er ook meer vergaderd.
Lijkt het jou een leuke uitdaging om plaats te nemen in de ondersteuningsplanraad? Neem dan voor meer
informatie contact op via directie.rozenbeek@atlantbo.nl of kijk op: Passend Onderwijs IJmond Ondersteuningsplanraad (OPR).

