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Agenda 

01-10 Vergadering medezeggen- 

  schapsraad 

02-10 Opening Kinderboekenweek 

03-10 Studiemiddag, school  

  om 12.15u uit 

04-10 Studiedag, alle kinderen vrij 

 

10-10 Afsluiting Kinderboekenweek 

14-10 t/m 18-10 Herfstvakantie 

 

21-10 Naschoolse activiteiten  

  ronde 2 

24-10 Verkeerscontrole 

29-10 Nieuwsbrief november 

 

31-10 Koffie ochtend 

31-10 Afscheid Henk 

31-10 Halloween 

Bijlagen 

Nieuwsbrief bibliotheek 

Meester Henk met pensioen 

Je zou het niet zeggen maar meester Henk heeft bijna de leeftijd dat hij met pensioen 

mag. Na 22 jaar gaat hij de school verlaten en genieten van zijn vrije tijd. U ontvangt  

nog een aparte uitnodiging maar wij laten alvast weten dat u op donderdag  

31 oktober vanaf 14.00 uur persoonlijk afscheid kunt nemen. Hieronder alvast een 

persoonlijk bericht aan alle ouders en kinderen. 

 

Hallo allemaal,  
Op 8 december 1997 ben ik op basisschool Atalanta  

begonnen als conciërge. Deze school was voor mij niet 

onbekend omdat mijn kinderen hier ook alle groepen heb- 

ben doorlopen en ik in die periode ook behoorlijk actief was. 

Maar om als teamlid mee te draaien was toch net iets anders. 

Na 22 jaar is de tijd aangebroken om plaats te maken voor iemand anders en mag ik 

gaan genieten van mijn welverdiende rust(vind ik zelf ) en ga ik met pensioen. 

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de enorm fijne tijd, voor sommigen wat 

korter dan voor anderen, die ik op Atalanta heb mogen beleven. 

Wellicht zullen we elkaar nog eens tegenkomen op welke plaats   

of tijd dan ook maar voor mij is het op Atalanta voorbij. 

Meneer Henk    

Studiemiddag en studiedag 

Op donderdag 3 oktober zijn alle kinderen vanaf 12.15 uur vrij en op vrijdag 4 oktober  

de hele dag. Het team gaat tijdens de studiedagen werken aan de verschillende 

onderdelen die in het jaarplan genoemd staan. Ook wordt er vanuit de SKPO  

aandacht besteed aan het vieren van de dag van de leerkracht. 

 

Kinderboekenweek 

Van woensdag 2 oktober tot 10 oktober is het 

kinderboekenweek. Het thema is: Reis mee! en 

gaat over vervoersmiddelen. Tijdens de 

kinderboekenweek is er extra aandacht voor 

het lezen van boeken in alle groepen. Ook thuis 

kunt u dit stimuleren door onze 

schoolbibliotheek wekelijks te bezoeken en uw kinderen te stimuleren om iedere dag te 

lezen of zelf voor te lezen. Het lezen van boeken is erg leuk maar daarnaast erg  

belangrijk voor het schoolsucces van uw kind. Op school vinden er tijdens de 

kinderboekenweek verschillende leuke activiteiten plaats. 

 

Herfstvakantie 

Maandag 14 oktober start voor alle kinderen de herfstvakantie. Even genieten van een 

weekje vrij. Wij zien u en alle kinderen graag weer op maandag 21 oktober op school 

terug. 

 

Verkeersactie in samenwerking met de politie 

Op donderdag 24 oktober zal de politie weer een verkeerscontrole houden voor de 

school. Deze actie hebben we voor de zomervakantie ook gedaan en met groot  

succes. De kinderen van groep 6 mogen de agenten helpen bij de controle. 

 

OKTOBER |  SCHOOLJAAR 2019-2020 

 



 

 

Halloween 

Het is weer bijna zover, HALLOWEEN! Een spannende avond 

voor alle kinderen van Atlanta en de wijk. De school 

organiseert weer samen met Stichting Leefbaar Mensfort  

en Dynamo een tocht door de wijk. Op donderdagavond 31 

oktober is iedereen die van een beetje spanning houdt welkom om mee te doen.  

Na de herfstvakantie ontvangt u via een aparte brief meer informatie.  

 

De cultuurklas 

Groep 4 heeft geleerd wie de kunstenaar Corneille was. We hebben zijn kunstwerken 

bestudeerd en het gehad over de woorden paradijs, alledaagse voorwerpen en 

contouren. We hebben samen gefantaseerd hoe een paradijs eruit ziet. Daarna  

mochten de kinderen een paradijs op een bordje maken. Nadat iedereen klaar was 

hebben we samen naar de kunstwerken gekeken en er over gepraat. Na afloop zei  

de juf van de BSO: “Het lijkt wel Corneille”. De kunstwerken zijn dus goed gelukt!  

In groep 7a hebben we het gehad over Jan Toorop. We hebben samen bekeken wat 

voor kunst hij maakte en waar hij vandaan komt. Jan Toorop is geboren in Indonesië.  

We zijn er achter gekomen dat daar veel huizen op palen staan en samen hebben we 

gepraat over waarom deze huisjes op palen staan. Daarna kreeg groep 7a de  

opdracht om in een groepje samen een hutje op palen te maken. Het was best lastig 

maar het is toch elk groepje gelukt om een hutje te maken. Knap gewerk!  

 

Groep 3 heeft tijdens de cultuurles gehad over de maan. We hebben gekeken naar  

een filmpje over het mannetje in de maan. We hebben gepraat over hoe dit mannetje 

zichzelf kan voelen en hoe deze emoties er uit zien bij jezelf. Daarna zijn de kinderen  

aan de slag gegaan met klei hebben ze een maantje gemaakt met een zelfgekozen 

emotie. De kinderen van groep 3 hebben hard gewerkt aan de maantjes. Iedereen  

was super geconcentreerd. 

 

Met groep 1/2B hebben we naar een verhaaltje geluisterd over Boris die ging vissen 

maar niets ving. Zijn lijntje ging alle kanten op en maakte de gekste figuren.  

We hebben het gehad over ronde lijnen en hoekige lijnen. Samen hebben we mooie 

fantasie tekeningen gemaakt met verschillende soorten lijnen en verschillende kleuren. 

Groep 1/2A heeft geknoeid met verfklodders. Uit een druppel verf kunnen de gekste 

dingen komen zoals monsters, een veld vol bloemen of een regenboog. De kleuters 

hebben hard gewerkt en hebben veel plezier gehad tijdens de cultuurles. Knap 

gewerkt!  

 

Verkeersveiligheidslabel 

Wat een goed nieuws! 

We hebben als school weer het Brabants verkeersveiligheidslabel 

2018/2019 behaald. Daar zijn we erg trots op!  

In dat kader starten we op dinsdag 24 september met het 

verkeersproject: “Op voeten en fietsen naar school”. Alle kinderen  

die tijdens dit project lopend of met de fiets naar school komen, 

verdienen dagelijks een sticker. Het project duurt twee weken! Als 

de kinderen 8 stickers op hun stickerkaart hebben krijgen ze een 

kleine verrassing! Namens de verkeerscommissie (Kris en Lonneke) 


