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Agenda 

07-09 Koffieochtend 

10-09 PBS ouderbijeenkomst 

11-09 Info avond groep 8 

13-09 Info avond groep 4-7 

14-09 Groep 1/2 vrij 

17-09 Overleg medezeggenschap- 

 raad 

17-09 Info avond groep 1-3 

 

24-09 Ouder ontmoetingsplek 

25-09 Kamp groep 8 

  Nieuwsbrief oktober 

26-09 Kamp groep 8 

27-09 Kamp groep 8 

  Ouder ontmoetingsplek 

  Kamp groep 8 

 

Welkom op school 

Het nieuwe schooljaar is al weer een week oud. Wat was het fijn om alle kinderen en 

ouders vorige week woensdag op het plein te zien. Na 6 weken vakantie en 2 intensieve 

studiedagen vonden we het echt genoeg en konden we niet wachten tot we de 

kinderen zouden zien. We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie en 

met veel goede zin het schooljaar is begonnen. Het team is er zeker klaar voor, wij 

hebben er heel veel zin in en gaan er samen met de kinderen, ouders en partners een 

prachtig jaar van maken. 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Eefje van de Sande en vanaf 2009 werkzaam bij 

Korein Kinderplein, waarvan nu 6 jaar als teamcoach. 

Daarnaast ben ik getrouwd en heb ik twee kinderen, een 

jongetje Tjeu van 3 jaar en een meisje Wies van 1 jaar. 20 

augustus start ik als teamcoach bij de peuterspeelzaal en BSO 

van Spilcentrum Mensfort. Mijn vaste dagen zijn dinsdag, 

donderdag en vrijdag. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan 

binnen Spilcentrum Mensfort en u te ontmoeten. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan hoor ik graag van u: Mijn contactgegevens zijn: 

E-mail: e.dauwerse@koreinkinderplein.nl Mobiel: 06-11512934 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal,  

Een nieuw gezicht in de gymles vanaf dit jaar, namelijk het mijne! Laat ik mezelf even 

voorstellen: Mijn naam is Rico de Veld, ik ben 23 jaar en woon in Eindhoven. Afgelopen 

zomer ben ik afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool en ben nu werkzaam bij 

Eindhoven Sport. Dat houdt in dat ik vanaf dit jaar de gymlessen op  

BS Atalanta zal verzorgen. Ik ben een sportief, enthousiast persoon die naast het geven 

van de gymles ook nog een aardig voetballetje kan trappen. Ik zal op de dagen 

maandag en donderdag aanwezig zijn op school, maar als je me wilt bereiken kan dat 

altijd! Ik heb in ieder geval heel veel zin om de gymles te gaan verzorgen!  

Groetjes Rico de Veld 

Mailadres: r.de.veld@eindhoven.nl 

 

Koffie ochtend 

Op 7 september staat de eerste koffieochtend gepland. Een gezellig moment in de 

koffiekamer waar ouders en school elkaar kunnen ontmoeten om een gezellig praatje te 

maken. Natuurlijk samen met een kopje koffie. U bent van harte welkom. 

 

Naschoolse activiteiten 

In september begint het naschools programma! 

Dit programma is opgezet met als doel kinderen gelijke kansen en mogelijkheden te 

bieden buiten de reguliere lesstof om. Wat wil je ontdekken? Wat wil je leren? En wat  

wil je leren over jezelf? Wil je leren koken, wil je nieuwe sporten ontdekken?  

Of misschien zelf bedachte werelden tot leven laten komen? Waar word jij enthousiast 

van? 

Atalanta, CKE, Dynamo Jeugdwerk, Eindhoven Sport en Korein werken samen aan een 

divers aanbod om ieder kind nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken. 
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Ronde 1: 

De Rode Luchtballon voor de groepen 1 en 2 is een muzikale reis waarbij de kinderen 

gaan zingen, bewegen en zelf muziek gaan maken. 

Voor de groepen 3, 4, 5 is er de Digiclub; dit gaat over fotografie en film. Daarnaast is  

er Koken waarbij nieuwe recepten worden uitgeprobeerd. 

De Scholencompetitie (gr 6, 7, 8) gaat tussen bs Atalanta en bs Fellenoord en begint  

met trefbal. Bounceballen (gr 6, 7, 8) is voetballen terwijl je voor een deel in een soort 

plastic bal zit, met extra veel uitdaging en plezier;-) 

De werving in de klassen vindt plaats in de week van 3 september, de flyers met alle 

informatie worden dan uitgedeeld. De lessen starten in de week van 10 september.  

De informatie komt ook in het halletje bij de voordeur te hangen. 

Wij hebben er veel zin in en hopen dat jullie weer enthousiast meedoen! 

Rick, Laura en Rico 

Kamp groep 8 

Voor het eerst gaat groep 8 al bij de start van het 

schooljaar op kamp. Op 25 september vetrekken zij op de 

fiets naar Steensel. De kampstaf is al druk bezig met het 

programma voor deze 4 dagen en we weten nu al dat het 

een supergave week wordt. De ouders van groep 8 

hebben inmiddels een brief ontvangen met de betaling 

voor het kamp. We wensen alle kinderen en de kampstaf 

een heel leuke week toe. 

Gezonde school 

Goed en gezond eten helpt kinderen bij het groeien en het leren. Als school werken  

wij daar graag aan mee. Daarom vragen wij u om voor een gezonde snack/ lunch te 

zorgen voor in de pauzes. Denkt u hierbij aan een gezonde boterham en een lekker  

stuk groenten of fruit. Het drinken kunt u meegeven in een drinkbeker. Pakjes zien we 

liever niet omdat het zoveel afval geeft. Ongezonde snacks geven wij weer mee naar 

huis. 

 

Op tijd starten 

De schooldag start om 8.30 uur, de deuren gaan om 8.20 uur open zodat kinderen en 

ouders rustig naar binnen kunnen. Om 14.45 uur (op woensdag 12.15 uur) is de school  

uit en lopen de leerkrachten met de kinderen naar buiten. Wilt u zorgen dat u samen 

met uw kind(eren) op tijd op school bent en er op tijd bent als de school uit is.  

Dat geeft de kinderen veel rust. 



 

 

Ouder ontmoetingsplek 

Denkt u met ons mee?                                                                     

 

Betreft: Een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van het schooljaar op de eigen 

ontmoetingsplek voor en door ouders van de buurt Mensfort.  

Ouders kunnen daar hun ervaringen over het opgroeien en opvoeden van hun  

kinderen met elkaar delen. Ook kunnen er naar behoefte themabijeenkomsten  

gepland worden of gastsprekers worden uitgenodigd. Vorig schooljaar waren de 

onderwerpen bijvoorbeeld o.a.: “kinderen en mediagebruik”, “gezonde voeding”, 

“verveling en vrijetijdsbesteding kinderen” en “positief opvoeden”. We willen de eerste 

bijeenkomst graag met ouders in gesprek om de verdere invulling en behoefte voor 

komend schooljaar te bespreken. 

Wanneer: Maandelijks op een maandagmiddag en een donderdagochtend. Dit jaar  

zijn de eerste bijeenkomsten op maandagmiddag 27 augustus van 13:15 tot 14:30 u en 

op donderdagmorgen 30 augustus van 8:45 tot 10:00 u gaan we weer van start. 

U wordt via de app van school en op de prikborden geïnformeerd over de onder- 

werpen en data 

Wie: Het opzetten van de ontmoetingsplek is een initiatief van Lumens en Kluppluz, 

gesteund door de spilpartners van Mensfort en de gemeente Eindhoven.  

Waar: Basisschool Atalanta biedt ons de mogelijkheid bij elkaar te komen in de  

chillruimte van de school      

De initiatiefnemers Batoul Heijdenrijk-Zouhair en Marieke Rietbergen heten u graag 

welkom! 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


