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Agenda 

29-11 Tentoonstelling thema tijd 

29-11 Koffie ochtend 

 5-12 Sintviering 

 6-12 Studiedag; alle kinderen vrij 

17-12     Nieuwsbrief 

19-12  Kerstviering 

20-12 Vrije middag, alle kinderen vrij 

23-12 t/m 3-1 kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘We tekenen iets omdat het leuk is.’ 

Dat waren de woorden van een deelnemer over de contractondertekening  

van het PSV United programma. Een maatschappelijk programma waarbij 

geselecteerde jongeren van 10 /m 14 jaar bewust worden gemaakt van hun 

verantwoordelijkheden en stimuleert hen persoonlijke teamgerichte of wijkgericht 

doelen te behalen. Daarbij worden team- en wijkactiviteiten georganiseerd om de 

sociale cohesie met de wijk te vergroten. 

Afgelopen maand hebben de deelnemers van Mensfort United Red hun contract 

getekend. Het was een mooi moment met een speciale gast ‘Cody Gakpo’  

waarbij PSV Foundation, Dynamo Jeugdwerk, Erika Overink (gebiedscoördinator), 

SLM, Basisschool Atalanta en Basisschool Rapenland aanwezig zijn geweest voor 

de officiële start van het programma! 

Sinterklaas in aantocht… 

Vol verwachting klopt ons hart. Zou Sinterklaas ook dit jaar naar Atalanta komen?  

Wij gaan er in ieder geval ons best voor doen en 

maken er op donderdag 5 december een leuk feest 

van. We verzamelen deze ochtend op het 

schoolplein waar we de Sint welkom gaan zingen. 

Ook ouders en verzorgers zijn hierbij van harte 

welkom. 

De groepen zullen onder begeleiding van hun 

leerkracht om 9.00 uur naar binnen gaan. De 

kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren surprise. 

Voor de overige groepen staat een bezoekje 

gepland van de Sint. En nu maar hopen dat de Sint 

ons hoort.  
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   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:  

 

     *****uitnodiging***** 

Tentoonstelling basisschool Atalanta 

Vrijdag 29 november van 14.30 tot 15.00 uur 

 

Kinderpostzegels 

Trots op de leerlingen van groep 7! 

Ze hebben samen een bedrag opgehaald van €1581,00!  Super! 

Met dit mooie bedrag kan Kinderpostzegels hulp bieden aan kwetsbare kinderen.                                                                          

 

                                                       Gevonden voorwerpen! 

Ben je spullen kwijt?  Onze kist gevonden  

voorwerpen begint aardig vol te raken. Kom                      

gerust eens kijken of er wat van jou tussen zit.  

Je kunt je melden bij onze conciërge Gérard. 

Tijdens de Halloweenavond op school is er een 

sleutelbosje gevonden met een autosleutel en  

een voordeursleutel. Navraag bij de conciërge 

Gérard. 

 

Kerstviering 

Op donderdag 19 december is de kerstviering op onze school. Informatie hierover 

ontvangt u binnenkort. 

 

Korein 

  

                                                                                 Afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema De tijd, we hebben ons zelf   

                         nagetekend, herfstbladeren overgetrokken met de lichtplaat. 

                                                                                 Binnen het thema tijd hebben we gesproken over oma’s en opa’s.   

          Ook hebben we gesproken over baby’s in de buik. 

 


