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Agenda 

02-11 Koffie ochtend 

 

12-11 PBS ouderoverleg 

13-11 Overleg 

 medezeggenschapsraad 

 

16-11 Groep 1/2 vrij 

19-11 Ouderavond 

 

21-11 Ouderavond 

22-11 Groep 1/2 afsluiting thema: 

  “De kringloopwinkel” 

26-11 Ouder ontmoetingsplek 13.15 u 

27-11 Bijeenkomst ouderraad 

27-11 Nieuwsbrief december 

29-11 Ouder ontmoetingsplek 8.45 u 

 

 

Veranderingen in de organisatie 

Door het vertrek van Saskia is er ruimte ontstaan in de school organisatie. Er zijn 

verschillende taken die moeten worden overgenomen. We hebben de oplossing  

binnen het team gevonden. 

Juffrouw Inge zal de interne begeleiding doen voor alle groepen, ook voor de peuters. 

Om dit goed te kunnen doen zal ze tijdelijk full-time op school zijn. Juffrouw Fenne  

neemt de PBS taken over, onder andere de bijeenkomsten met de PBS oudergroep. 

Juffrouw Esther zal voortaan de stagiaires begeleiden binnen de school.  

Wij verwachten dat we op deze manier kunnen blijven werken zoals we dat gewend  

zijn. Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht op het kantoor van Rebecca 

 

Oproep vanuit de overblijf 

Wij van de overblijf zijn op zoek naar ouders die mee willen helpen . 

Heeft u een paar uurtjes vrij in de week, en vindt u het leuk om gezellig met de kinderen 

te spelen. Wij zijn dan op zoek naar u. U kunt altijd een keertje komen kijken hoe het 

overblijven gaat. Wij zouden het leuk vinden als u ons team wilt helpen . 

Heeft u interesse kunt u zich aanmelden bij de coördinatoren van de overblijf Dory 

Soetens of Marian Oosterhuis. Zij zijn iedere dag aanwezig op school tussen 12.00 uur en 

13.00 uur. Behalve op woensdag. 

Tot snel. Team overblijf 

 

Halloween 

Morgenavond gaan we Halloween vieren. De kinderen hebben er heel veel zin in.  

U heeft al een brief en een flyer ontvangen. Wij hopen dat heel veel kinderen en  

ouders/ familieleden mee doen aan de tocht in de wijk of de tocht door de school. 

Hieronder nog kort enkele belangrijke afspraken: 

 

- Als het regent gaat de tocht gewoon door. 

- Het is leuk om verkleed naar school te komen. 

- Kinderen mogen alleen meedoen als ze worden begeleid door een volwassen  

persoon. 

 

Wij hebben er allemaal heel veel zin in en hopen dat iedereen meedoet met de 

Halloweentocht.  
 

Activiteitenbijdrage 

U heeft enkele weken geleden een brief ontvangen van de ouderraad.  

Daarin werd aan u gevraagd om de vrijwillige activiteitenbijdrage van €15,00 over te 

maken of contant te betalen op het kantoor van Rebecca. Wij vinden het heel fijn dat 

zoveel ouders de activiteiten bijdrage al betaald hebben. Dank u wel daarvoor! 

 

Mocht u nog niet betaald hebben dan kunt u dat nog doen via het 

bankrekeningnummer: NL75 RABO 0151 3720 55 t.n.v. basisschool Atalanta. Zet u bij de 

betaling de naam van uw kind(eren) en de groep waarin hij/ zij zit. Namens de 

ouderraad alvast bedankt. Zij zijn al weer druk bezig met het organiseren van  

Halloween, Sinterklaas en Kerst. 

 

16 november groep 1/2 vrij 

Op vrijdag 16 november zijn de kleuters vrij. Dit staat op de schoolkalender die u bij de 

start van het schooljaar heeft ontvangen. 

 

Gevonden voorwerpen  

De kist met gevonden voorwerpen is vol. Er liggen allerlei 

spullen in zoals: jassen, broodtrommels, sjaals, handschoenen, 

vesten enz. Mocht u iets kwijt zijn dan kunt u het misschien in 

de kist terugvinden. Wij laten de kist deze week nog staan. Na 

deze week zullen we de spullen aan een goed doel geven. 
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Schoolfruit 

Ook dit schooljaar doen wij weer mee met het schoolfruit.  

Dit zal starten op woensdag 14 november tot en met 18 april.  

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 op 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.   
 

Thema afsluiting kleuters: Het Kringloopwinkeltje  
De komende weken openen de kleuters een kringloopwinkeltje. 

De peuters openen een schoenenwinkel, waarbij de mee-

gebrachte schoenen worden versierd voor een schoenen-

tentoonstelling en later een plekje bij de openhaard voor 

Sinterklaas krijgen. Tijdens dit thema leren we hoe dat het werkt 

in een (kringloop)winkel. We sorteren spullen, zetten ze neer in 

de winkel, maken samen geld, leren hoe we met klanten 

omgaan en hoe we geld betalen in de winkel. 

 

Aan het einde van het thema houden we op 22 november van 13:30-14:30u onze 

opheffingsuitverkoop. We verkopen dan alle gemaakte en verzamelde spullen voor 

kleine prijsjes. Denk hierbij aan kleding, boeken, beeldjes, bekers en knuffels. 

 

U bent van harte welkom op 22 november van 13:30-14:30u om onze winkel leeg te 

komen kopen! 

 

Atalanta naar het prehistorisch dorp 

A.s. donderdag gaan we met alle kinderen van Atalanta naar het prehistorisch dorp in 

Eindhoven. Hier zullen we ontdekken hoe we vroeger leefde. Er zullen verschillende 

activiteiten te doen zijn. De kinderen zullen onder begeleiding van hun eigen  

leerkracht hier rond lopen. Deze activiteit wordt georganiseerd door meneer Rick.   

We vinden het belangrijk dat kinderen ook buiten schoolmuren leren door te doen en  

te ontdekken. De kinderen zijn om 8.30 uur op school. Na een korte uitleg vertrekken  

we om 9 uur en we zijn rond half 12 weer terug op school. De kinderen worden in 

verschillende bussen vervoerd. 

Sommige klassen zijn nog op zoek naar begeleiding dus als u zin heeft om mee te gaan 

bent u meer dan welkom. U kunt zich hiervoor melden bij de leerkracht van de groep. 

Als u vragen heeft kunt mij altijd mailen. ( r.dewit@skpo.nl )  

Met vriendelijke groet,  Rick de Wit  

 

Schaatsen met het naschools programma 

Op donderdag 6 december is het studie dag. Dus de leerlingen hebben een dag vrij.  

Het naschoolse programma organiseert een schaatsdag. We zullen vertrekken om  

10 uur in de ochtend en we zullen rond de klok van 14:00 uur terug zijn op school.  

Volgende week ontvangen de kinderen een brief met meer informatie en een 

inschrijfformulier voor de kinderen die mee willen gaan. Ouders mogen ook mee!  

Leuk en gezellig. En we zoeken ook ouders om te rijden.   

Met vriendelijke groet, Meneer Rick 

 

Nieuws van de bibliotheek 

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwsbrief vanuit de bibliotheek. Met 

behulp van ouders en vrijwilligers is de schoolbibliotheek is opgeknapt. Het resultaat is 

geweldig. Bent u benieuwd…ga eens een kijkje nemen. Onderin deze brief staan de 

openingstijden genoemd. Wij zoeken ook nog altijd hulp voor in de bibliotheek.  

Misschien iets voor u? 



 

 

 
 

 

Openingstijden voor ouders en kinderen 

Woensdagochtend: 8:20 - 8:40 

Donderdagmiddag: 14:45 – 15:15 

Vrijdagmiddag: 14:45 – 15:15 

 

 

 


