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Agenda 

01-02 Koffieochtend 

 

11-02 Studiedag, alle kinderen vrij 

12-02 Studiedag, alle kinderen vrij 

15-02 Overleg leerlingenraad 

18-02 Rapportgesprekken en advies- 

  gesprekken groep 8 

19-02 Adviesgesprekken groep 8 

 

20-02 Rapportgesprekken 

21-02 Ouder ontmoetingsplek 

26-02 ’t Vlinderke maart 

 

01-03 Viering Carnaval 

01-03 School om 12.15 uur uit, 

  start Voorjaarsvakantie 

 Juffrouw Jalana 

We zijn blij dat afgelopen maandag juffrouw Jalana weer is gestart na 

zwangerschapsverlof. Zij zal samen met juffrouw Fenne groep 7 draaien. Juffrouw 

Jalana werkt op maandag en dinsdag. We wensen haar samen met de kinderen een 

fijne tijd. 

 

Studiedagen 

Maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn alle kinderen vrij in verband met 2 

studiedagen. Deze dagen gebruiken we om de citotoetsen te verwerken en nieuwe 

plannen op te stellen. We werken ook verder aan onze visie en schoolplan. We zien 

alle kinderen graag weer op woensdag 13 februari op school. 

 

Aanbod taallessen 

Na de meivakantie starten we met een nieuw blok taallessen. De lessen worden 

verzorgd door stichting Humanitas/ Rode Kruis. Elke woensdag ochtend worden de 

lessen op school gegeven. De lessen zullen tot de zomervakantie gegeven worden en 

deelname is gratis. Bent u geïnteresseerd in de taallessen dan kunt u informatie 

opvragen bij Rebecca 

 

Denkt u activiteiten bijdrage 

Wij zijn blij dat veel ouders de activiteiten bijdrage van €15,- al hebben betaald. We 

hebben er al veel verschillende leuke activiteiten van kunnen organiseren. Hierbij kunt 

u denken aan de Sinterklaas- en Kerstviering en de spannende Halloweentocht. Nu 

zijn we druk bezig met het organiseren van Carnaval maar er komen nog veel 

verschillende activiteiten aan waarbij we uw vrijwillige bijdrage goed bij kunnen 

gebruiken. Heeft u de vrijwillige activiteiten bijdrage nog niet betaald dan kunt u dat 

doen door €15,- over te maken op: 

NL75 RABO 0151 3720 55 ten name van Basisschool Atalanta. Vermeldt u hierbij de 

naam/ namen en de groep van uw kind(eren). 

U kunt ook contant betalen op het kantoor van Rebecca. Namens alle kinderen 

alvast hartelijk bedankt!  
 

Rapportgesprekken 

Op 18, 19 en 20 februari staan de rapport- en adviesgesprekken gepland. Vorige 

week heeft u een uitnodiging ontvangen. U ontvangt binnenkort een brief met de 

dag en tijdstip waarop het rapport en/of het schooladvies met u besproken wordt. 

 

Tevredenheidsonderzoek onder ouders 

In november hebben veel ouders de tijd genomen om het tevredenheidsonderzoek in 

te vullen. We zijn blij met zoveel reacties en ook met de positieve mening over de 

school. Enkele onderwerpen willen we graag verder uitdiepen zodat we de 

verbeterpunten mee kunnen nemen in het nieuwe schoolplan. Hiervoor zullen we 

tijdens de komende rapportgesprekken, door een kort interview, enkele vragen aan u 

stellen. Het gaat om de volgende vragen:  
- Hoe merkt u dat uw kind(eren) op het juiste niveau onderwijs krijgt? Wat 

kan de school doen om nog beter aan te sluiten bij het niveau van uw 

kind?  

- We bereiden kinderen voor op de toekomst. Wat doen we hierin al goed? 

Wat kunnen we nog meer/anders doen?  

- Wat zou er nodig zijn om een nog veiligere omgeving te creëren voor  

onze kinderen. 

In een gesprekje van ongeveer 5 minuten hopen we uw ideeën te horen. We hopen  

dat u er tijd voor vrij maakt als u op school bent voor het rapport van uw kind(eren) 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Bezoek Ronald Mc Donaldhuis 

De opbrengsten van de kerstmarkt hebben we geschonken aan het Ronald Mc 

Donaldhuis. Een mooi doel dat door de kinderen van de leerlingenraad is gekozen. Zij 

mochten vorige week donderdag persoonlijk de cheque van €200 overhandigen. 

Hieronder leest u hoe twee leerlingen het ervaren hebben. 

 

Fatima, groep 6A 

Op donderdag 31 januari gingen we naar het Ronald Mc Donaldhuis bij het Maxima 

Medisch Centrum. We gingen met leerlingen van de leerlingenraad. Toen we 

aankwamen kregen we drinken, maar dat hoefden we niet en hebben we wat 

gebabbeld en konden we vragen stellen. Het Ronald Mc Donaldhuis is een soort hotel 

voor ouders om te logeren als hun baby in het ziekenhuis ernaast ligt. Dan zijn ze dicht  

bij hun kind. Daarna kregen we een rondleiding. We zagen een kamer waar de ouders 

konden slapen, een keuken waar ze konden koken en ruimtes waar broertjes en zusjes 

kunnen spelen. Voor we gingen hebben we de cheque afgegeven aan de baas van 

het Ronald Mc Donaldhuis.   

 

Semih groep 5 

"We hebben een foto gemaakt met de cheque die we aan die mensen gegeven 

hebben. Het was voor het Ronald Mc Donald huis. Bij de Mc Donalds staan van die 

huisjes waar je geld in kan stoppen om die mensen te helpen. Dat is van dat huis. 

Daarna hebben we een rondleiding gekregen. Het huis is voor families van zieke 

kinderen zodat ze bij elkaar kunnen zijn. Papa en Mama mogen dan heel lang blijven. 

Het is niet leuk als je er heen moet maar het was wel heel leuk om te zien."  

 

Schoolapp op nieuw downloaden 

De schoolapp zoals die nu op uw telefoon geïnstalleerd is, zal vanaf eind maart niet 

meer te gebruiken zijn. Dit heeft te maken met de ondersteuning die Apple en  

Android bieden. Om de app te kunnen blijven gebruiken moet u deze opnieuw 

downloaden volgens een bepaalde methode.  

 

In deze nieuwsbrief bereiden we u voor op de komst van de wijziging. U ontvangt  

eind februari een handleiding waardoor u op eenvoudige wijze de app kunt 

downloaden. 

 

Projectweek Oproep!  
Dit jaar is het thema van de projectweek “Afval”. We gaan van maandag 1 april t/m 

vrijdag 12 april verschillende activiteiten doen en workshops volgen rondom dit thema. 

Met natuurlijk een grote afsluiting op vrijdag 12 april waarbij u van harte welkom bent. 

Dus zet het alvast in uw agenda! 

Nu zijn we voor deze activiteiten op zoek naar veel kosteloos materiaal! U zou ons  

enorm helpen als u de volgende materialen wil verzamelen en mee naar school wil 

nemen: 

* Lege wasmiddelflessen (het liefst met handvat) 

* Lege conservenblikken (groot en klein) 

* Lege eierendozen 

* Lege verpakkingen van thee, crackers, muesli etc. 

* Géén verpakkingen van melk of andere zuivelproducten in verband met bederf 



 

 

 
De materialen worden in de hal verzameld. Alvast heel erg bedankt! We gaan 

er samen een mooie en leerzame projectweek van maken! 

 
Nieuwe collega bij de peuters  

Na lang zoeken naar een geschikte plaatsvervanger voor Daniëlla, op de 

peuterspeelzaal en BSO, hebben we haar eindelijk gevonden. Latifa Dihi is 

vanaf 1 februari 2019 onze nieuwe collega. Wij heten haar van harte welkom 

op onze locatie! Hierbij nog haar voorstelstukje:  

Hallo allemaal,  

Ik ben Latifa Dihi en woon samen met mijn man in Veghel. Ik werk sinds 2016 bij 

Korein Kinderplein in de flexpool. De meesten kennen mij als vaste invalkracht bij 

peuterwerk Barrierweg. Vanaf 1 februari 2019 mag ik het team komen 

versterken.  

Ik kijk er met veel plezier naar uit om hier aan het werk te gaan en heb er enorm 

veel zin in. Groetjes Latifa  

 

Carnaval 

Op 1 maart zal op school het carnavalsfeest gevierd worden. De werkgroep is al 

druk bezig met de voorbereidingen. U ontvangt binnenkort een brief met informatie 

over de viering.  

 

Vrijwilligers bibliotheek 

Om de bibliotheek open te stellen voor de kinderen werken we graag samen met 

vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s en oma’s die ons kunnen helpen. 

Heeft u 1 maal per week een uurtje over en heeft u zin om ons te helpen dan kunt u 

zich melden bij juffrouw Patricia van groep 1/2A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


