
 

 Basisschool Atalanta Tel: 040 -8489221 e-mail: atalanta@skpo.nl  www.bs-atalanta.nl 

Agenda 

 

21-12 School om 12.15 uur uit 

 

24 dec t/m 4 januari Kerstvakantie 

 

07-01 Start na vakantie 

10-01 Koffieochtend 

 

16-01 Overleg medezeggen- 

  schapsraad 

 

23-01 Voorleesontbijt 

25-01 Groep 1-2 vrij 

28-01 PBS ouderoverleg 

29-01 Overleg ouderraad 

29-01 Nieuwsbrief februari 

 

Een nieuw jaar 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. Het jaar is al weer bijna voorbij. Nog een mooie 

week samen met de kinderen en dan gaat iedereen genieten van twee weken 

vakantie. Deze laatste week staat in het teken van samen zijn en gezelligheid, met als 

hoogtepunt de kerstviering op donderdag. Op vrijdag 21december is de school om 

12.15 uur uit en start voor iedereen de vakantie. Op maandag 7 januari zien wij 

iedereen graag weer op school. 

 

Het team van Atalanta en Korein wenst u en uw kind(eren) een heerlijke vakantie,  

fijne feestdagen en een heel gelukkig 2019. Tot volgend jaar. 

 

Klassenkoorfestival op Atalanta 
Op 12 december hadden we een nieuw 

schoolevenement: het “Klassenkoorfestival”. Sinds het 

begin van het schooljaar kunnen de klassen 

ondersteuning krijgen bij hun muzieklessen. Daarvan is 

heel dankbaar gebruik gemaakt. Alle klassen hebben 

een aantal weken in het muzieklokaal gewerkt aan het 

kerndoel kunstzinnige oriëntatie.  

Maar wat is er nu leuker dan ook te laten zien en horen 

hoe je je hebt ontwikkeld? Daarvoor is in de hal van 

een school een podium neergezet en hebben alle 

klassen  

zich daar gepresenteerd. Met begeleiding 

van een presentator, een DJ en een pianist is  

heel enthousiast live gezongen en gedanst.  

De eerste editie van dit evenement was  

zo’n succes dat er zeker een vervolg 

komt. Daarbij zullen dan ook de ouders 

van de kinderen worden uitgenodigd.  

Wij houden u  

op de hoogte!! 
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Opbrengst kinderpostzegels 

De kinderen uit groep 7 hebben voor de herfstvakantie hun uiterste best gedaan te 

helpen bij de landelijke actie kinderpostzegels. Atalanta doet elk jaar mee aan deze 

actie omdat we de goede doelen vanuit de organisatie steunen. We vinden het 

belangrijk om kinderen te leren iets te doen voor een ander. Enkele weken geleden 

ontving groep 7 een oorkonde met de opbrengst. Alle kinderen samen hebben meer 

dan €3000 aan kinderpostzegels en kaarten verkocht. Dat is een prachtig resultaat 

waar de groep trots op mog zijn. De oorkonde krijgt een mooie plek in de vitrinekast in 

de hal van de school. 

 

Schakelklas 

Na de kerstvakantie starten we op Atalanta met een schakelklas. De schakelklas is 

bedoeld om extra taal aan te kunnen bieden. In de ochtend zullen de activiteiten  

vooral bij de peuters en kleuters georganiseerd worden. In de middag zullen kinderen  

uit de midden en bovenbouw ondersteund worden. De schakelklas wordt op  

maandag/ dinsdag en woensdag gedraaid door juffrouw Lonneke Cuijpers. Zij is 

bekend op Atalanta, zij heeft vorig jaar de instroomgroep gedraaid. Op donderdag 

en vrijdag zal juffrouw Petra de schakelklas draaien. Wij wensen hen beiden en de 

kinderen veel plezier. 

 

Foto’s Sinterklaas 

Het was een groot feest op 5 december. Sinterklaas was verdwaald in de wijk maar 

gelukkig, met de hulp van meneer Henk, hebben we hem gevonden en kon het 

Sinterklaasfeest beginnen. Hieronder ziet u enkele foto’s van deze geweldige dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste info Kerstviering 

Vandaag ontvangt u een aparte brief met de laatste zaken rondom de kerstviering. 

Wij geven u in deze nieuwsbrief nogmaals de tijden. 

 

- 17.20u. : De kinderen mogen in hun mooiste kleren naar binnen en hun hapjes naar  

de klas brengen. 

- 17.30u. : De kinderen genieten in hun klas van het kerstdiner. Ouders zijn welkom in 

de hal om gezellig samen wat te drinken en te eten. Er is live muziek aanwezig. 

- 18.10u. : Ouders mogen in de klas nog even meegenieten. Daarna mag u uw 

kind(eren) ophalen. 

- 18.20u. : Kerstmarkt door heel de school. U mag samen met uw kind(eren)de 

kerstmarkt bezoeken. 

- 19.00u. : Einde van de kerstmarkt en kerstviering. Alle kinderen gaan samen met hun 

ouders naar huis. 

Wij hopen dat u allemaal aanwezig bent tijdens de kerstviering. We maken er samen 

een gezellige avond van. 



 

 

  Nieuws van Korein 

Thema Schoenenwinkel 
Op de peuterspeelzaal zijn we de afgelopen periode geweest met de schoenenwinkel. 

Dit thema hebben we afgesloten met een tentoonstelling van mooi versierde 

schoenendozen en gepimpte schoenen. De gepimpte schoen hebben we ook gezet 

voor de Sint en wat hebben we lekkere pepernoten erin gekregen, daarna zijn de 

mooie schoenen mee naar huis gegaan. Ook is 5 december de Sint nog bij ons langs 

gekomen. We zij enorm verwend geworden door de goede Sint. We hebben een paar 

mooie groepscadeau‘s gekregen en ieder kind ook nog een kleinigheidje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we hard gewerkt tijdens dit thema. Het jaar 2018 gaan we op de 

peuterspeelzaal afsluiten met een heerlijke maaltijd verzorgd door onze ouders en 

verzorgers. Dankjewel! 

We wensen alle kinderen een hele fijne kerstvakantie en dankjewel voor jullie inzet!   

De speelinloop 

Ook dit schooljaar zijn we weer gestart met de speelinloop op woensdagochtend van 

08.45 tot 10.15 uur. Hier kunnen kinderen vanaf 0 jaar kosteloos samen met hun ouders 

spelen en leren met andere kinderen uit de wijk. Dit wordt begeleid door een 

pedagogisch medewerker van Korein Kinderplein. Tijdens de speelinloop is er extra 

aandacht voor de taalontwikkeling en sociale vaardigheden. De speelinloop stopt als 

kinderen de leeftijd bereiken waarop zij naar een peutergroep mogen (meestal vanaf  

2 jaar en 3 maanden).  

Kent u of bent u ouder met nog jonge kinderen, dan bent u van harte welkom om 

samen met u kind te komen spelen! 

Buitenschoolse opvang 

Wat hebben we veel leuke dingen mogen doen vanaf de herfstvakantie tot nu toe op 

de BSO. Op maandag en donderdag zijn we aangesloten bij het buitenschools 

aanbod van Rik, wat supertof was en op dinsdag hebben we met ons clubje leuke 

activiteiten gedaan. Dit kunt u terugvinden op de Facebookpagina van de school.  

Rick heeft alweer een nieuw aanbod voor naar de kerstvakantie en we gaan als BSO  

hierbij aansluiten. 

Op dit moment zijn we ook in overleg hoe de opvang te realiseren tijdens alle 

schoolvakanties. Tot die tijd worden de kinderen opgevangen op locaties 

Cassandraplein, Fellenoord en Wenckenbachstraat. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eefje v.d. Sande, Teamcoach 

Korein Kinderplein Barrierweg via barrierweg@koreinkinderplein.nl of door gewoon  

even binnen te lopen op onze locatie en een afspraak in te plannen. 

mailto:barrierweg@koreinkinderplein.nl

