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Belangrijke data 

    
   8 februari   Klankbordgroep, start om 19.00 uur online.  
     
   9 februari   Studiedag 
 
   18 februari   Carnaval. Reguliere tijd uit. 
       Rapport mee 
 
   21 februari t/m   Voorjaarsvakantie 
   25 februari 
 
   Week 9 en 10   Voortgangsgesprekken 
 
 
 
 

Van de directie 

Zoals u heeft kunnen lezen van de week gaat het coronavirus behoorlijk rond op school. Het signaal wat we krijgen is dat 
kinderen eerst klachten ontwikkelen, op een zelftest negatief blijven testen en na een paar dagen pas positief testen. Wilt u 
dit goed in de gaten houden bij uw kind? Wanneer er veel besmettingen tegelijkertijd in een klas plaats vinden, houden we 
nauw contact met de GGD om advies in te winnen. Als er teveel besmettingen in een groep plaats vinden, kan het 
dringende advies van de GGD zijn dat de klas in quarantaine moet.  
Wat belangrijk is om te weten: als uw kind positief test op corona, dan moet uw kind 7 dagen in quarantaine. Pas na 7 
dagen én 24 uur klachtenvrij mag uw kind uit quarantaine.  
Nog een handige tip, omdat het maken van een afspraak telefonisch lastig is door de drukte bij de GGD. Als uw kind een 
DigiD heeft, dan kunt u telefonisch én online een afspraak plannen. U kunt dan ook online de uitslag bekijken en hoeft dus 
niet te wachten op een telefoontje.   
Handig om te weten: 
- Een DigiD is vanaf de geboorte van uw kind aan te vragen.   
- Opvoeders kunnen aanvragen voor kind tot 14 jaar. Dit kan met BSN + geboortedatum + adres 
- Vanaf 14 jaar kan een kind zelf een DigiD aanvragen. 
- Iedereen met een BSN-nummer of persoonsnummer en ingeschreven bij de gemeente, bij Basisregistratie Personen 

(BRP) kan een DigiD aanvragen op https://digid.nl/aanvragen. 
 
Op 9 februari staat er een studiedag gepland. Het wordt een vol programma voor ons team: we beginnen met het 
analyseren van de toetsen die gemaakt zijn. Op deze manier weten we wat er nodig is voor elk kind om verder te komen in 
zijn/haar ontwikkeling. Als dat stuk afgerond is, gaan we naar onze rekenmethode kijken: halen we alles eruit wat er in zit 
of zitten er nog meer mogelijkheden in? Ook gaan we bepaalde procedures vastleggen in kwaliteitskaarten. Kortom, een 
bedrijvige, zinvolle dag. 
 
Meester Dennis 

Wij hebben te horen gekregen dat meester Dennis na ruim 7 jaar op De Rozenbeek gewerkt te hebben een andere baan in 
het onderwijs gevonden heeft. Hij zal zijn onderwijscarrière voortzetten in Hoofddorp.  
Wij bedanken meester Dennis voor zijn inzet en flexibiliteit de afgelopen jaren. Hij heeft diverse projecten begeleid op ICT 
gebied en hij heeft een programmeerlijn binnen de school opgezet. We zullen hem en zijn kennis missen.  
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Beslisboom 

Op de laatste pagina van dit Rozenblaadje treft u de beslisboom van de GGD aan. Mocht u twijfelen of uw kind naar school 
toe kan, kunt u de beslisboom gebruiken. Wanneer u twijfelt over quarantaine, dan kunt u op de website 
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ de juiste informatie vinden. Hier zijn ook de nieuwe coronamaatregelen in 
verwerkt. 
 
Carnaval 

Op 18 februari vieren wij Carnaval op school. Gezien de huidige coronamaatregelen kunnen we de 
groepen niet mengen en zal Carnaval in de eigen groep plaats vinden door middel van spelletjes. 
De kinderen mogen verkleed naar school toe komen en hoeven geen 10-uurtje mee. Ze zijn deze 
dag op de reguliere tijd uit. De kleuters dus om 12.15 uur en de groepen 3 t/m 8 om 14.30 uur.  

 
Plusaanbod 

Na de kerstvakantie is er iets veranderd rondom de workshops. Het bieden van voldoende uitdaging gebeurt steeds meer 
in de groep. En dat is ook waar we naar toe willen en wat al een heel eind gevorderd is.  
Daarom ben ik vanaf januari nog maar om de week op school. Dat betekent niet dat er minder tijd beschikbaar is, in 
tegendeel. Ik zal op die ochtend alleen groep 7 en 8 lesgeven. Juf Marijke gaat daarnaast ook elke week een dag aan de slag 
met uitdaging voor de groepen. Ze geeft de workshops aan groep 5/6 en biedt ondersteuning in deze groepen, alsook in de 
groepen 3-8. Omdat er op een ochtend per leerkracht nog maar twee workshops zijn, kan die tijd uitgebreid worden naar 
1,5 uur. En de ruimte die in het rooster verder ontstaat, wordt gebruikt om kinderen te begeleiden met het uitvoeren van 
hun uitdagende taken. Op de donderdagen in de weken dat er geen workshoplessen zijn, gaat Marijke aan de slag met het 
pluswerk uit de groep en uitdagende puzzels/spellen voor de genoemde groepen.  
Op deze manier willen we de kennis zoveel mogelijk delen en op elk moment van de week inzetten.  
De fysieke lessen voor groep 7/8 zijn om de week op maandag. De eerste les is op maandag 17 januari geweest. Voor de 
weken tussen de workshops in, krijgen de kinderen dan een extra opdracht mee voor in de klas. Voor groep 5/6 geldt, dat 
de lessen voortaan op donderdag zijn. De eerste les is op 20 januari. 
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen.  
Marian (marian.miessen@atlantbo.nl) en Marijke (marijke.wolfs@atlantbo.nl) 

 
Techlab 

Naast de Plusklas bieden we als stichting ook het Techlab aan, een samenwerking 
met het Technisch College Velsen. Iedere leerling heeft een andere manier van leren 
en ook het verschil in niveau maakt dat zij wisselende ondersteuningsbehoeften 
hebben. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze 
ondersteuningsbehoeften, maar er zijn toch momenten dat het om organisatorische 
redenen niet mogelijk is om de leerlingen die behoefte hebben aan een praktische 
aanpak te bieden wat zij nodig hebben. Voor deze leerlingen uit groep 7 en 8 is er het 
Techlab. Om de week gaan zij op woensdagochtend naar het Technisch College, waar 
zij technieklessen volgen. Naoufal heeft hier een stukje over geschreven:  
We zijn bezig met het maken van een knikkerbaan. We krijgen een houten plateau, daarna krijgen we houten planken. De 
houten planken gaan we op maat maken. We doen dit door middel van figuurzagen. Wanneer we daar mee klaar zijn 
maken we een handleiding. Vervolgens zagen we de houten planken in blokjes als we daarmee klaar zijn gingen we ze 
schuren. We plakken de blokjes op de houten plank. We maken op het einde een gat erin en dan maak je de andere kant 
weer het zelfde als de voorkant. Ik vond het heel erg leuk om dit te doen, ik heb er veel van geleerd. 
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Voortgangsgesprekken 

De voortgangsgesprekken voor groep 8 en het definitief schooladvies zullen eerder plaatsvinden omdat groep 8 anders in 
de knel komt met het inschrijven op de middelbare school. 
Omdat meester Dennis een andere baan heeft, zullen ook de voortgangsgesprekken voor groep 7 voor de 
voorjaarsvakantie plaats vinden. Voor de andere groepen gaat de gesprekkenplanner op 16 februari open en kunt u zich 
inschrijven. 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 


