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Wij generalisten voor Atalanta 

Als ouders/verzorgers wilt u natuurlijk dat het goed gaat met uw kind op school. 

En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook goed. Toch kan het gebeuren 

dat het met uw kind op school wat minder gaat. Heeft het met het leren te maken, 

dan kunt u daar met de leerkracht van uw kind over praten. 

 

Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Bijv. dat uw kind vaak bij ruzies  

betrokken is. Dat het niet zo goed luistert, of dat het niet goed in zijn vel zit.  

In dat geval kunt u contact opnemen met de medewerker (zogenaamde generalist) 

van het WIJteam van Woensel Zuid-West. Dit zijn professionals die samen met u 

en school bespreken wat er nodig is om uw kind te helpen. Daarna bekijken ze  

eerst wat u zelf kan doen. En hoe familie, buren en vrienden u daarbij kunnen helpen. 

Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind dan bekijkt 

de generalist van Wijeindhoven samen met u welke vervolgstappen er nodig zijn.  

 

Het algemene nummer van Wijeindhoven voor jullie aanmeldingen is 040-2388998 of 

mailen naar info@wijeindhoven.nl.  

Elke basisschool in Woensel heeft een contactpersoon van Wijeindhoven. 

Voor de Basisschool Atalanta zijn wij de contactpersonen. Ad den Otter-van Loon 

en Sibel Koçak-Gök. Wij zijn aanwezig op school iedere dinsdag van 08.30 uur  

tot 9.30 uur.  U mag ons ook bellen; 06-55488803 of mail: addenotter-

vanloon@wijeindhoven.nl of mail:  telnr: 06-46642888 sibelkocak@wijeindhoven.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐TROTS ⭐ 

Meer dan 70% van Atalanta is de afgelopen 

weken te voet of met de fiets gekomen!! De 

prijzen van het verkeersproject zijn maandag 

uitgereikt. Hopelijk gaan we hier samen mee  

door en werken we samen aan een veilig 

verkeer rondom onze school. Prachtig om te  

zien dat kinderen o.a. op de step komen, lopen, 

zelf fietsen, achterop de fiets zitten of dat  

ouders auto’s verder parkeren en dat stukje 

naar school open.  BEDANKT!      

       
 

   

        
 

 

Agenda 

31-10 Afscheid meester Henk van de  

  kinderen en ouders 

31-10 Halloween op school en in de 

  wijk 

 

13-11 Vergadering 

  medezeggenschapsraad 

15-11 Leerlingenraad 

 

18 t/m 22 nov. Oudergesprekken 

 

22-11 Kleuters vrij 

25-11 Vergadering ouderraad 

26-11 Nieuwsbrief december 

29-11 Koffie ochtend 
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Gérard als opvolger van Henk 

                                                                                     Zoals eerder vermeld gaat onze conciërge meester Henk na 22 op basisschool 

Atalanta met pensioen. U heeft allemaal een uitnodiging ontvangen om persoonlijk                           

afscheid te kunnen nemen op donderdag 31 oktober vanaf 14.00 uur. Wat zullen 

we meneer Henk gaan missen.  

Maar er is ook goed nieuws! Meneer Gérard gaat meneer Henk opvolgen. 

Waarschijnlijk bent u hem al eens tegen gekomen? Meneer Gérard is al bijna twee 

jaar werkzaam binnen onze school als vrijwilliger bij meneer Henk. Hij verzorgt alle 

facilitaire klusjes en tevens geeft hij muziekles aan de kinderen. Wij zijn erg blij  

met zijn opvolging. 

 

 

Staking woensdag 6 november 

Op woensdag 6 november zijn er stakingen 

aangekondigd door de bonden voor het 

onderwijspersoneel. Ook op Atalanta zal dit 

gevolgen hebben voor deze lesdag. 

Leerkrachten die kiezen om niet te staken 

zullen deze dag gewoon lesgeven aan hun 

groep. De school gaat niet dicht maar er is 

helaas geen mogelijkheid tot 

       opvang deze dag. Mocht u gebruik maken van de BSO dan kunt u proberen via de 

       organisatie opvang te regelen .Door middel van stakingen laten wij onze stem horen 

wat nodig is om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen. Wij hopen 

dan ook op uw begrip.  

 

Halloween donderdag 31 oktober 

Op donderdag 31 oktober vieren we Halloween op school en in de wijk. Dit doen 

we samen met de wijkvereniging en Dynamo jeugdwerk. De tocht is voor alle 

kinderen en ouders. We starten de tocht vanaf 18.00 uur op school en in de wijk  

kunt u de tocht starten vanaf 18.30 uur. Tot uiterlijk 19.30 uur kan er gestart  

worden. Beide tochten zijn voor alle leeftijden. De kinderen moeten begeleid 

worden door een volwassen persoon. De wijktocht eindigt bij De Werf. De 

kinderen komen dus niet meer op het schoolplein. Het is leuk om verkleed naar  

school te komen.  

 

Wij wensen iedereen een Happy Halloween.  

 

 

School breed thema basisschool Atalanta  

De komende 6 weken werken alle groepen op basisschool Atalanta aan een 

gezamenlijk thema. Het thema dat we hiervoor gekozen hebben is: de tijd. 

Alle vakken worden zoveel mogelijk hierbij betrokken. De ontdekfabriek zal in  

elke groep verschillende workshops komen verzorgen. Als afsluiting wordt er op  

school een tentoonstelling gehouden waar iedereen mag komen kijken zodat 

 jullie kunnen zien wat we deze periode hebben geleerd.  
Schrijf vast op je kalender:           Tentoonstelling basisschool Atalanta 

Vrijdag 29 november van 14.30 tot 15.00 uur          

 

                                                                  

 

 

 



 

 

 

      Marathon Eindhoven 

Zondag 13 oktober was de marathon van Eindhoven en wij kunnen met trots  

zeggen: daar was Atalanta bij!!! We stonden met vijf man sterk aan de start  

van de 5,0 KM en een paar uur later met zelfs negen personen aan de start  

van de 1,6 KM. De afstanden werden door alle deelnemers uitgelopen en 

iedereen mag super trots zijn aan zijn/haar deelname aan dit fantastische  

evenement! De dik verdiende medailles hangen nu te blinken bij deze 

deelnemers thuis: een prestatie om trots op te zijn. Jij doet volgend jaar toch ook 

wel mee ???           

                          
                                                                                     Schoolfruit  

Ook dit schooljaar doen wij weer mee met het schoolfruit.  Dit zal starten op dinsdag 

12 november 2019 tot en met 16 april 2020.  

 

Met het schoofruit leren kinderen spelenderwijs 

om verschillende soorten groenten en fruit te 

eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 

leuk!    
 
De leerlingen zullen elke dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit ontvangen 

tijdens de kleine pauze.   
Dit betekent dat de leerlingen op deze dagen géén fruit of groente mee hoeven te 

nemen naar school. Op maandag en vrijdag nemen de leerlingen wel fruit of 

groente mee naar school.    
  
Nieuws van Korein: 

Afgelopen herfstvakantie hebben we op de locatie Boreelpad een fijne vakantie 

beleven met onze kinderen van de BSO! We hebben op de locatie heel leuke 

activiteiten gedaan, maar we hebben ook een leuk uitstapje gehad ;  

Donderdag 17 oktober zijn we biggetjes gaan knuffelen. Buiten het knuffelen  

waren er nog meer activiteiten zoals een varken timmeren. Hier hebben de 

kinderen weer een nieuwe leerervaring op gedaan. 

 

Nieuws vanuit de peuterspeelzaal:  

Deze week zijn we weer gestart met het thema tijd. De tijd is ook de verschillende 

leeftijden in het gezin. Dus voor de ouders die nog geen familiefoto hebben 

gestuurd naar de peuterspeelzaal nogmaals een oproep om dit te doen. Zou u 

een foto van uw kind met uw familie kunnen mailen naar 

barrierweg@koreinkinderplein.nl? We sluiten het thema af met voorstelling samen 

met school. 

Wilt u uw kind inschrijven voor de BSO of peuterspeelzaal of heeft u vragen over de 

kosten loop dan gerust even bij ons binnen en dan helpen we u graag!  

Groetjes, Team BSO en peuterspeelzaal Korein Kinderplein   


