
 

 
 
 

september 2021 
 

Belangrijke data 
          
   Week 37 & 38   Kennismakingsgesprekken 
 
   7 september   Schoolreisje groep 1 t/m 3 
 
   9 september   Schoolreisje groep 4 t/m 7  

 
   20 september   Zwemmen groep 5 en 6 
 
   24 september   Sportdag groep 4 t/m 8 
 
   30 september   Schoolfotograaf  

 
    

Van de directie 

Wat fijn om weer gestart te zijn!  
Alle klassen zijn goed opgestart en werken volop aan de groepsvorming. Uiteraard gaat dit de aankomende tijd verder. Ook 
hebben de eerste gymlessen in het Polderhuis alweer plaatsgevonden.  
We hopen dat we weer een fijn en goed schooljaar hebben.  

 

Toestemming AVG en medicijngebruik 

Als school zijn wij verplicht om elk jaar opnieuw toestemming te vragen wat betreft het gebruik van foto’s van uw kind en 
het medicijngebruik. Daarom wil ik u vragen om deze twee formulieren via de app in te vullen, te vinden via het kopje 
‘formulieren’, ook wanneer de situatie ongewijzigd blijft. Alvast bedankt! 

 
Schoolreisje  
Op dinsdag 7 september staat het schoolreisje van groep 1 t/m 3 gepland. Zij zullen met de bus naar Sprookjeswonderland 
in Enkhuizen gaan. Op donderdag 9 september staat het schoolreisje van groep 4 t/m 7 gepland en zij gaan met de bus 
naar Drievliet.  
Omdat de locaties waar we heen gaan een stukje rijden zijn, verwachten we pas rond 15.30 uur terug te zijn. Er volgt nog 
extra informatie middels een brief. 
Er zal geen extra bijdrage gevraagd worden voor het schoolreisje door de ouderraad. Deze bijdrage is vorig jaar al betaald. 
Omdat we toen niet op schoolreisje zijn geweest, worden deze gelden doorgeschoven naar dit jaar.  
 

Sportdag groep 4 t/m 8 
Op vrijdag 24 september willen we een sportdag organiseren voor gr 4 t/m 8 op de atletiekbaan van Suomi. We hopen dat 
het weer goed is zodat we weer heerlijk kunnen sporten daar. Naast atletiekonderdelen zoals hoogspringen, verspringen 
en sprinten zullen de kinderen ook verschillende sportspelen gaan doen. Voor deze ochtend zoeken wij nog ouders die een 
onderdeel willen begeleiden. 
De sportdag duurt tot 12.00 uur. U kunt zich binnenkort opgeven via de schoolapp. 

 
Schoolfotograaf  
Op donderdag 30 september zal de schoolfotograaf op school komen om portretfoto’s en klassenfoto’s 
te maken.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Plusklas 
De afgelopen jaren bent u van ons gewend dat er op school wekelijks een ‘plusklas’ is. Dit zal niet veranderen, maar krijgt 
wel een andere vorm. De veranderende onderwijsvormen en lesinhouden vragen ook om een andere aanpak van de 
uitdagende lesstof. Uitgangspunt is dat er qua inhoud in de eigen groep voldoende uitdaging moet zijn. Daarom is er per 
groep een box samengesteld met reken- en taalwerk, maar ook met creatieve denkopdrachten, spellen en projecten. Hier 
kunnen zoveel mogelijk kinderen, die voor één of meerdere vakken uitdaging nodig hebben, van mee profiteren. De 
bedoeling is dat er geen oefening en herhaling plaats vindt van de reguliere stof wanneer dat niet nodig 
is. Of minder wanneer dat kan. De tijd die dan vrijkomt wordt gebruikt voor uitdagende leerstof die in 
de genoemde box voorhanden is.  
Daarnaast worden workshops gegeven van gemiddeld 6-8 weken. Hierin staan vooral vaardigheden 
centraal. Hoe plan ik mijn werk? Hoe leer ik een grotere hoeveelheid stof? Hoe ga ik om met 
tegenslag? Hoe pak ik nieuwe dingen aan? Of dingen die ik eng vind? De antwoorden op deze vragen 
worden onderzocht met bijvoorbeeld lessen geheimschrift, gebarentaal, Spaans of Chinees. Maar ook 
het filosoferen en 'out of the box-denken' komen aan de orde.  
Door deze nieuwe manier van werken, kan het zijn dat een kind niet meer standaard van groep 5-8 
meedoet met het plusaanbod in de workshops. Niet elk kind heeft alles nodig. Daarom wordt er per workshop gekeken 
voor welke leerlingen de workshop zinvol is. Als uw kind meedoet, ontvangt u aan het begin van elke workshop een mail 
met een samenvatting van de inhoud. Deze workshops vinden op maandag plaats. De overige dagen valt er dus van alles in 
de klas zelf te beleven.  
Heeft u vragen over deze aanpak, dan kunt het beste mailen naar: marian.miessen@atlantbo.nl 

 
IEP LVS  
Zoals u in de schoolkalender heeft kunnen lezen stappen wij dit jaar over van de CITO toetsen naar IEP LVS. IEP LVS geeft 
een completer beeld van de kinderen. Er wordt gewerkt met het onderdeel ‘hoofd’ (cognitieve vaardigheden), hart en 
handen (leeraanpak, sociaal emotionele ontwikkeling en creatief vermogen).  
In de bijlage wordt uitgebreider ingegaan op IEP LVS.  
 

Kennismakingsgesprekken 
In week 37 en 38 zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Dit kan fysiek op school, mits de 1,5 meter 
gehandhaafd blijft.  
Wanneer u op school komt, kunt u gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te aanschouwen hoe mooi de school vorig 
jaar verbouwd is.  
 

De Bieb op school 
We zijn gestart met ‘de bieb op school’. Onze boekenkasten zijn nagelopen en er zijn inmiddels 400(!) nieuwe boeken 
aangeschaft voor de school. Onze collectie is uitgebreid met niet alleen normale leesboeken, maar ook Engelse boeken, 
prentenboeken, gedichtenbundels, stripboeken, informatieve boeken etc. Zo hopen we dat er voor elk kind iets leuks te 
lezen valt en komen de kinderen in aanraking met een diversiteit aan boeken. 
De kinderen gaan de boeken lenen middels een digitaal uitleensysteem. Op deze manier kan onze leesconsulent zien welke 
boeken er gelezen worden en daar op in spelen. Ook zal er veel gedaan worden aan boekpromotie. 
Om de bibliotheek te kunnen laten draaien is het fijn als er ouder(s)/verzorger(s) zijn die hier incidenteel of structureel bij 
willen helpen. Mocht u interesse hebben, kunt u een mail sturen naar directie.rozenbeek@atlantbo.nl  
 

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, dan kunt u het inschrijfformulier via de website van 
school (https://rozenbeek.atlantbo.nl) invullen. 
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Klusouderapp 
Net als vorig jaar is er een ‘klusouderapp’. Deze app wordt gebruikt om klussen in te delen die in school gedaan moeten 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een boekenkast opruimen, een schilderklus of helpen bij het 
onderhoud van het schoolplein. Heeft u interesse om zich daarvoor aan te melden? Stuur dan een mail naar 
directie.rozenbeek@atlantbo.nl met uw 06 nummer en u wordt toegevoegd.  
 

Verkeerssituatie rondom school 
Op deze Google foto’s ziet het er rustig uit, maar het is erg druk op het Lepelblad bij het ophalen en wegbrengen van de 
kinderen.  
Omdat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden, ontstaan er soms gevaarlijke situaties wanneer er ook auto’s door de 
straat heen rijden. Om die reden willen we u dringend verzoeken om niet met uw auto door deze straat, het Lepelblad te 
rijden bij het ophalen en brengen van uw kind. Wilt u parkeren of uw kind even afzetten: gebruik dan de Floraronde of de 
Zwanebloembocht. Vanaf daar loopt uw kind zo richting het schoolplein. Zo houden we het samen veilig! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schoolkorfbal 
Op zaterdag 23 oktober organiseert korfbalvereniging DKV IJmuiden voor de basisschoolkinderen van groep 3 t/m 6 het 
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in sporthal Zeewijk. Je kunt je op school aanmelden om mee te doen aan het toernooi. Heb 
jij je al aangemeld voor het toernooi en wil je alvast komen oefenen? Of twijfel je nog of je mee wilt doen en wil je gewoon 
ervaren wat korfbal is? Kom dan naar de korfbalclinics op woensdag 22 en maandag 27 september in sporthal Zeewijk. De 
clinic duurt van 17.00 tot 18.00 uur. 
Ga snel naar https://www.sportpasvelsen.nl/korfbal-clinics-dkv2 en meld je aan! 
Heb je nog vragen? Stuur gerust een e-mail naar schoolkorfbal@dkv-ijmuiden.nl 

 

Facebook 
Volgt u ons al via Facebook? We proberen er elke week een leuk stukje over de school op de plaatsen met foto’s.  
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