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Nieuwsbrief 9 oktober 2020

Inleiding 

Na een onstuimige week met herfststormen en de 

daarbij horende stortbuien, zijn de kinderen alweer toe 

aan een welverdiende herfstvakantie. 

In deze afgelopen week hebben de kinderen voor de 

eerste keer de toetsen van het nieuwe volgsysteem IEP 

gemaakt. We nodigen u na de vakantie uit voor een 

gesprek om deze resultaten te delen met u. 

Daarnaast is ook het thema ‘En toen?’ ten einde 

gekomen. De ridders, de prinsessen, de verzetsstrijders 

en de oermensen zijn weer verdwenen. 

Op de studiedag van vandaag zijn de thema’s voor 

na de vakantie al weer voorbereid, waarbij ook volop 

aandacht zal zijn voor de naderende feesten. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Corona-maatregelen 

Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd 

over de afspraken die ingaan na de herfstvakantie, 

dus per maandag 19 oktober. Hieronder herhalen we 

de regels nogmaals: 

- De deur van de school zal voortaan weer op 

de gebruikelijke tijd, van 8:20 uur open gaan. 

De leerlingen die alsnog wat vroeger naar 

school komen, kunnen even wachten op het 

plein tot de deur open gaat. 

- We willen u vragen of u zoveel mogelijk uw 

kind, waar dat kan, zelfstandig naar school 

kunt laten komen. Dit maakt de situatie bij het 

brengen en halen rustig en overzichtelijk. 

- Enkel de ouders van de kleutergroepen 

wachten óp het schoolplein. We vragen de 

ouders van groep 3 t/m 8 te wachten achter 

het hek van het schoolplein.  

- Daarnaast willen we u vragen of u er op wilt 

letten dat de looproute naar de hoofdingang 

van de school helemaal vrij houdt. Zo kunnen 

de leerkrachten met de kinderen naar buiten 

komen en zorgen dat iedereen veilig de 

school verlaat. 

 

Controle ventilatiesysteem 

In de bijlage vindt u een brief met een toelichting over 

het onderzoek dat op alle scholen van Atlant is 

afgenomen, over de luchtkwaliteit en de ventilatie. 

 

Voortgangsgesprekken 

U kunt zich inmiddels via de gesprekplanner in de app 

inschrijven voor de gesprekken die na de 

herfstvakantie (vanaf maandag 26 oktober) plaats 

zullen vinden. Ditmaal zijn deze gesprekken deels 

onder schooltijd. 

In dit gesprek kunt u met de leerkracht van de groep 

de voortgang van uw kind bespreken, mede aan de 

hand van de uitslag van het IEP leerlingvolgsysteem, 

waar we net mee gestart zijn. 

Voor groep 8 is deze gespreksronde het moment dat 

het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs zal 

worden besproken. 

Groep 3 heeft geen IEP-afname gedaan, dus zal deze 

gesprekronde overslaan. In november nodigen de 

leerkrachten u uit voor een gesprek over de voortgang 

van uw kind in de groep.  

 

Een bericht vanuit de groepen 1/2 

Afgelopen donderdag hebben de kinderen van de 

groepen 1/2 het thema afgesloten. De kinderen 

leerden heel veel van elkaar. Ze maakten muziek, 

speelden samen en hebben elkaars namen leren 

schrijven. 

 

 
 

Smashbal- en korfbaltoernooi afgelast 

De twee toernooien die op de planning stonden zijn 

vanwege de aangepaste maatregelen door de 

organisatoren afgelast, in verband met het bewaren 

van de veiligheid. 

Welke sportevenementen, die later in het jaar op de 

planning staan, wel of geen doorgang zullen vinden, 

wordt steeds per geval bekeken en beoordeeld. 

 

Kinderboekenweek 

We hebben de kinderboekenweek én ons thema ‘En 

toen?’ afgelopen woensdag afgesloten met de 

Kinderboekenweekwedstrijd. Hierbij werden een 

gouden griffel 

(mooiste verhaal), 

gouden penseel 

(mooiste illustratie) en 

gouden stem (beste 

voorlezer) uitgereikt. 

De winnaars van vorig 

jaar zaten in de jury.  

De winnaars van dit 

jaar straalden van 

trots, en ontvingen als 

prijs een mooie 

boekenbon. 

Gefeliciteerd, Lynette, 

Jurre en Elijah! 

 

 

 

Fijne vakantie allemaal! 


