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Agenda 

 

01-10 Bijeenkomst ouderraad 

03-10 Opening Kinderboekenweek 

04-10 Koffie ochtend 

05-10 Studiedag, alle kinderen vrij 

 

12-10 Thema afsluiting groep ½ 

12-10 Game middag 

12-10 Afscheid Saskia 

 

15-10 t/m 19-10 Herfstvakantie 

 

22-10 Bijeenkomst ouder- 

  ontmoetingsplek 

25-10 Bijeenkomst ouder- 

  ontmoetingsplek 

28-10 PBS ouderbijeenkomst voor alle  

  ouders 

 

30-10 Nieuwsbrief November 

31-10 Halloween avond 

Afscheid van juffrouw Saskia 

In een persoonlijke brief heeft Saskia verteld dat ze een nieuwe baan heeft op 

basisschool De Achtbaan. Wij vinden het allemaal heel jammer dat ze na 21 jaar 

Atalanta verlaat maar we gunnen haar deze stap.  

 

11 oktober neemt Saskia afscheid van de kinderen en op 12 oktober van de ouders en 

het team. Vanaf 14.00 uur zijn alle ouders welkom in de hal om afscheid te nemen van 

Saskia. De school zorgt voor een kop koffie/ thee met iets lekkers erbij. U bent van harte 

welkom! 

 

Kamp groep 8 

Deze week zijn beide groepen 8 op kamp in Steensel. Alle kinderen en begeleiders 

hebben er heel veel zin in. Het weer wordt mooi dus het wordt vast en zeker een heel 

mooi en bijzonder kamp. Wij wensen alle kinderen, de leerkrachten en de begeleiders 

heel veel plezier 
 

Kinderboekenweek 2018: Kom erbij!  

Dit jaar staat tijdens de Kinderboekenweek het thema vriendschap centraal.  

We openen deze week gezamenlijk op het plein op woensdag 3 oktober. U bent  

vanaf 8.20u van harte welkom op het schoolplein. Er is die dag geen inloop.   

De groepen krijgen een verrassing én een opdracht die zij tijdens de Kinderboeken- 

week met de klas moeten uitvoeren. We sluiten de Kinderboekenweek op vrijdag 12 

oktober met de kinderen in de klas af. U kunt de resultaten via de facebook pagina van 

Atalanta bewonderen. 

We hopen er samen een week vol vriendschap, boeken en plezier van te maken!  

 

PBS knikkeractie en schoolbeloning  

Vanaf de zomervakantie hebben kinderen en leerkrachten 

samen de schoolafspraken herhaald en geoefend. Iedereen 

kon knikkers verdienen als ze de afspraken na  

kwamen. Afgelopen vrijdag stonden alle kinderen op het plein 

om de knikkers te tellen. Zoals verwacht heeft iedereen het 

fantastisch gedaan en hebben we samen de schoolbeloning 

verdiend. Op vrijdag 12 oktober krijgen de kinderen een 

gamemiddag. Heel de school staat die middag in het teken 

van games en spelletjes. 

De leerkrachten maken samen met de klas afspraken zodat het 

voor iedereen een fijne en gezellige middag wordt. 

PBS ouderflyer 

Maandagochtend is de eerste PBS ouderbijeenkomst geweest voor alle ouders van  

de school. Vrijdag de 28e van 08:45-09:15 is de tweede bijeenkomst. De oudergele- 

ding heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor duidelijke afspraken met ouders. Het 

resultaat is een mooie flyer voor iedereen waar alles over de afspraken in  

genoemd staat. Bij dit Vlinderke kunt u deze flyer vinden. U bent meer dan welkom om 

vrijdag in hal samen met de PBS ouders de flyer te bespreken en uw vragen te stellen.  

Tot vrijdag! 
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5 oktober studiedag 

Op 5 oktober zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag voor het team.  

Behalve het werken aan het schoolplan staat deze dag ook in het teken van het vieren 

van de dag van de leerkracht. Dit doet de SKPO samen met alle scholen in het 

parktheater. 

 

Logo 3000 oudercursus 

Bij de peuters (voorschool) en kleuters (vroegschool) zijn we dit schooljaar gestart met  

de woordenschat methode Logo 3000. We werken met allerlei mooie afbeeldingen  

aan de woordenschat van de kinderen. Mocht je nieuwsgierig zijn, kom vooral een 

keertje kijken! Aansluitend op de woordenschat van de kinderen bieden we een Logo 

3000 oudercursus aan. We nodigen alle peuter-, kleuter- en groep 3 ouders, die hun 

Nederlandse woordenschat graag zouden willen uitbreiden, uit om deel te nemen. 

Vandaag (dinsdag 25-09) is de eerste cursusochtend geweest. Aanstaande maandag 

(01-10) start de maandagcursus. Mocht je je aan willen melden om deel te nemen kun  

je terecht bij Esther (e.gulikers@skpo.nl) 

Als je deelneemt verwachten we je iedere schoolweek op de maandag of dinsdag van 

8:45-11:15 in de chillroom. 

 

Op dit moment hebben we tien enthousiaste ouders die gaan starten, we wensen hen 

heel veel plezier! 

 

Atalanta groeit en bloeit 

1 oktober is voor basisscholen altijd een belangrijke dag. Dan geven we aan de overheid 

door hoeveel leerlingen er op school zitten. Voor ons wordt het dit jaar heel bijzonder 

want voor het eerst in heel veel jaren hebben we meer leerlingen dan het jaar ervoor. 

Atalanta is dus weer aan het groeien. We zijn hier erg trots op en dat willen we graag kort 

vieren. Op maandag 1 oktober openen we de dag feestelijk om 8.30 uur op het plein. 

Alle kinderen ontvangen dan iets lekkers. We hopen natuurlijk dat we blijven groeien en 

bloeien. Dat doen we door goed onderwijs te blijven bieden en samen te werken met 

ouders.  
 

Halloween 

Op 31 oktober is het weer zover…de jaarlijkse Halloweentocht door de wijk en door de 

school. Samen  met Stichting Leefbaar Mensfort en Dynamo zijn we al druk bezig met  

 de organisatie. Er zal nog een aparte informatiebrief volgen maar hieronder vindt u  

de eerste afspraken: 

- De tocht is de wijk is voor alle kinderen van school en de wijk en duurt ongeveer een 

uur. De kinderen moeten onder begeleiding van een volwassene lopen. TIP: spreek 

samen met elkaar af om de tocht te lopen. 

- De tocht in de school is voor de kinderen van de peuters tot en met groep 4. Ook hier 

mogen kinderen uit de wijk aan meedoen. De kinderen lopen onder begeleiding van 

een volwassene door de school. 

- Beide tochten starten vanaf 18.30 uur. Tot 20.00 uur kunt u deelnemen aan de tocht in 

de wijk. De tocht in de school kunt u tot 19.30 uur bezoeken. 

- Alle leerkrachten worden ingezet bij een post en zullen niet meelopen met de  

kinderen.  

 

Wij hopen natuurlijk dat iedereen meedoet aan het jaarlijkse griezelfeest. 

 

 



 

 

Thema vriendschap bij de kleuters en peuters 

Bij de peuters (voorschool) en kleuters (vroegschool) werken we op dit moment met  

het thema vriendschap, geïnspireerd op het thema van de Kinderboekenweek.  

Haas gaat op reis en maakt allerlei vriendjes; kip, krokodil, big, mol. In de kleuter hal 

richten we de huisjes in van Haas, Krokodil en Kip.   

Bij de peuters in de hal richten we het poppenhuis is met behulp van foto's. Hiermee 

werken we aan het doel 'oriënteren en lokaliseren'.  

Tot aan de herfstvakantie werken we met dit thema. Het nieuwe thema start op 

maandag 29 oktober, we gaan werken met het thema winkel. We willen alle 

kleuterouders uitnodigen voor de thema bijeenkomst op maandag 29 oktober  

om 14:15u in het lokaal naast dat van juf Patricia. 

 

School T-shirts 

Sinds het schoolreisje van vorig jaar missen wij  nog enkele schoolshirts.  

Misschien heeft u er nog één thuis liggen. U kunt het T-shirt op school afleveren bij de 

leerkracht van uw kind. Bedankt alvast. 

 

Creatieve ouders gezocht 

Het valt u vast op dat de school regelmatig versierd is in een thema wat op dat  

moment speelt. U kunt hierbij denken aan: Halloween, Kerst, Kinderboekenweek enz.  

Ook de kleutergangen zijn vaak helemaal in het thema aangekleed. Dit alles wordt 

gedaan door samen te werken met  Ilse de Beer, moeder van Julian en Cheyenne  

de Beer. Zij vindt het leuk om dit werk samen met andere ouders te doen.  

Vindt u het ook leuk om mee te helpen en de school in een mooi thema aan te kleden 

dan bent u meer dan welkom. U kunt zich melden bij Ilse de Beer of op het kantoor van 

Rebecca. Wij hopen op veel aanmeldingen. 

Activiteitenbijdrage 

Vorige week heeft u een brief ontvangen van de ouderraad waarin om de jaarlijkse 

activiteiten bijdrage wordt gevraagd. Verschillende ouders hebben al betaald via de 

bank of contant op het kantoor van Rebecca. Hartelijk dank daarvoor! Wij hopen dat 

veel ouders de vrijwillige bijdrage van €15,- per kind zullen betalen zodat we voor alle 

kinderen leuke activiteiten kunnen organiseren.  

Openingstijden bibliotheek 

Wij als team Atalanta vinden het heel belangrijk dat kinderen thuis boeken kunnen lezen.  

Daarom gaat de bibliotheek op school  ook op woensdagochtend van 8:20 -  8:40 uur 

open. Hierdoor kunnen de ouders van de groep 3 t/m 8 tijdens de inloop met hun 

kinderen boeken lenen voor thuis. 

Donderdag en vrijdag naschool blijft de bibliotheek ook gewoon geopend voor de 

ouders en kinderen om boeken te lenen voor thuis. 

Wij hopen veel ouders en kinderen te mogen begroeten in onze vernieuwde bibliotheek. 

Veel leesplezier! 

 

 

 

Openingstijden voor ouders en kinderen 

Woensdagochtend: 8:20 - 8:40 

Donderdagmiddag: 14:45 – 15:15 

Vrijdagmiddag: 14:45 – 15:15 

 

 

 



 

 

Pedagogische Ondersteuning van Lumens (0- 6 jaar) op Basisschool Atalanta 

Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat, want kinderen 

die goed in hun vel zitten ontwikkelen zich beter. 

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Sterker nog: 

kinderen gezond en veilig op laten groeien en stimuleren in hun ontwikkeling kan niet 

zonder de medewerking van de ouders. Door de manier waarop je met je kind praat en 

speelt zal het veel leren.  

Maar misschien lukt het niet altijd om je kind goed te begeleiden, omdat je vragen hebt 

over de opvoeding en over de ontwikkeling van je kind. Dan kan pedagogische 

ondersteuning een helpende hand bieden.  

Ook kan de ondersteuner de ouder helpen bij het stimuleren van taalontwikkeling. De 

pedagogische ondersteuner komt dan op huisbezoek en kijkt samen met de ouder wat 

nodig is. Er wordt vervolgens  een plan op maat gemaakt waarin de talenten en 

mogelijkheden binnen het gezin beschreven worden. Op basis van dit plan kan de ouder 

zelfstandig thuis met het kind aan de slag gaan en waar nodig begeleidt de 

pedagogische ondersteuner het gezin bij uitvoering van dit plan.  

Zij is hierbij zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig aanwezig.  

Kortom: kun je een helpende hand gebruiken bij de ondersteuning of ontwikkeling van je 

kind in de leeftijd van 0-6 jaar? Dan kan de pedagogische ondersteuner je helpen. Ze 

werkt dan samen met jou aan een omgeving waarin je aandacht besteedt aan de 

ontwikkeling van je kind en zal je handvatten bieden in het zoeken naar ondersteuning in 

je eigen netwerk. Dit wordt op vraag van de ouders ingezet of via verwijzing o. a. via 

school.  

Pedagogische ondersteuning is preventief, laagdrempelig en GRATIS.  

Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de Ib-er, leerkracht van uw kind of 

rechtstreeks via uw Pedagogische Ondersteuner. 

Met vriendelijke groet,                  

                             

 

Uw Pedagogisch Ondersteuner 

Batoul Heijdenrijk – Zouhair          

Mobielnummer: 06 30 88 56 40   

Mailadres: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl | 
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