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Agenda 

01-03 Carnavalsviering 

 

02-03 t/m 10-03 Carnavalsvakantie 

 

11-03 Start na carnavalsvakantie 

13-03 Tandenpoetslessen gr. 1 t/m 6 

15-03 Staking onderwijs 

 

20-03 Verkiezingen Provinciale Staten 

22-03 Groep 1/2 vrij 

26-03 Nieuwsbrief April 

29-03 Schoolfotograaf 

 

 

 

 

 

 

 

Carnavalsvakantie 

Deze hele week staat in het teken van carnaval. Na het “Versier je haren of knuffel 

dag”  wordt het carnavalsfeest op vrijdag ochtend groots afgesloten. We hopen 

natuurlijk dat iedereen zijn of haar mooiste/ gekste of grappigste outfit aantrekt.  

Na een ochtend voor leuke activiteiten start voor iedereen, om 12.15 uur de 

carnavalsvakantie. Wij wensen iedereen alvast heel veel plezier. We zien alle kinderen 

en ouders graag terug op maandag 11 maart. 

 

Proeftijd openen schooldeuren 

Tussen de carnavalsvakantie en de meivakantie gaan we een proef draaien met het 

openen van de schooldeuren. U bent gewend dat de school om 8.20 uur open gaat. 

Om 8.30 uur starten alle klassen met de les. Er gaat iets veranderen! 

Vanaf 11 maart gaat de schooldeur 5 minuten later open, om 8.25 uur. De lessen 

starten gewoon om 8.30 uur. Ouders en kinderen hebben 5 minuten om naar de klas 

te lopen. We verwachten dat na een korte periode van gewenning we een goed 

beeld krijgen van verkorten van de inlooptijd. We zullen dit met het team en de MR 

evalueren voordat we een definitieve wijziging doorvoeren. 

 

Staking 15 maart 

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in 

het primair onderwijs leggen sommige medewerkers het werk neer. Zo ook op 

Atalanta. 

 

De kinderen van groep 1/2B “de Olifanten”  hoeven op 15 maart niet naar school te 

komen in verband met de staking. Als u problemen hebt met het organiseren van 

opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met Rebecca Gelens: 

r.gelens@skpo.nl Alle andere groepen komen die dag wel gewoon naar school. 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het 

werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De 

staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke 

staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit 

te oefenen op de politiek. 

 

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op 

vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. 

De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een 

landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV 

en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van 

de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de 

werkdruk te verlagen. Andere vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en 

AVS, doen mee aan de actieweek maar ondersteunen de staking niet.  
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Schoolfotograaf 

Op vrijdag 29 maart komt de schoolfotograaf om alle kinderen en groepen op de 

foto te zetten. We werken samen met een nieuwe fotograaf en dus met een andere 

werkwijze. Wij denken dat we met Vandenberg-ID een prettige samenwerking gaan 

realiseren. In de bijlage vindt u de brief met informatie over de werkwijze van de 

fotograaf.  

 

Voor het eerst zullen we van alle broertjes en zusjes op school en bij Korein een 

gezinsfoto maken. U kunt later zelf kiezen of u de foto wilt kopen. U hoeft dus niet 

apart aan te geven of u uw kinderen als gezin op de foto wil. Alleen de kinderen, 

broertjes en zusjes die bij de peuters of Korein zitten worden op de foto gezet.  

 

We gaan er van uit dat iedereen op z’n mooist op de foto komt te staan. 

 

Schoolapp opnieuw installeren 

In de vorige nieuwsbrief hebben we de wijzigingen in de schoolapp aangekondigd. 

De app zal hetzelfde blijven met enkele kleine aanpassingen in de functionaliteit. De 

grootste verandering is de manier waarop de app moet worden gedownload op uw 

telefoon. In de bijlage vindt u een korte handleiding hoe de app opnieuw te 

downloaden. Let op! Na 21 maart zal de app zoals die nu op uw telefoon 

geïnstalleerd is niet meer ondersteund worden. Hierdoor kunt u belangrijke informatie 

en berichten van school missen. Ons advies is om de app zo snel mogelijk opnieuw op 

uw telefoon of tablet te installeren.  

 

Nieuws van Korein.  
Peuterspeelzaal  
Thema: Sprookje tafeltje dekje (Restaurant)  
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het thema eten (Rupsje nooit 

genoeg) en restaurant. Als je nu aan onze kinderen vraagt wie is rupsje, dan zullen ze 

vertellen dat die van eten houdt. Aan het einde van het thema hebben we gekozen 

voor een workshop voorlezen aan je kind. We hadden hier een hoge opkomst van de 

ouders. Ouders gingen geïnspireerd weer terug naar huis. Ik ben benieuwd of de tips 

hebben geholpen?! De laatste week voor de carnavalsvakantie gaan we het meer 

hebben over verkleden. Op vrijdagochtend mogen alle peuters om 11:30 op de 

catwalk in hun carnavalsoutfit, hun ouders zijn hierbij van harte welkom! Hierover 

worden de ouders nog apart geïnformeerd.  

 

Buitenschoolse opvang  

De afgelopen periode hebben we weer zelf activiteiten bedacht en mochten we 

ook aansluiten bij de activiteiten van meneer Rick. Als klap op de vuurpijl mochten we 

donderdag 21 februari zomaar mee naar ‘De ontdekfabriek’. Dit was echt te gek! We 

hebben alleen maar blije gezichten kunnen afleveren bij ouders.  

Hele fijne carnavalsvakantie iedereen! Dankjewel voor jullie inzet.  

 

Groetjes, de juffen van de peuterspeelzaal en BSO.  

 

Klassen thuis ivm ziekte 

De griepgolf is ook in het zuiden van het land aangekomen. Wij merken dat 

regelmatig kinderen worden ziekgemeld. Ook leerkrachten hebben last van de 

griepgolf en moeten zich soms ziekmelden. Er is momenteel voor scholen bijna geen 

vervanging te krijgen. Om die reden kan het zijn dat klassen naar huis worden 

gestuurd. Wij proberen er altijd alles aan te doen om dat de voorkomen maar soms 

lukt het niet.  

 

 

 

 

 



 

 

Om snel te kunnen reageren kan het gebeuren dat wij ’s avonds een mail, app of 

pushbericht de deur uit doen waarin u wordt gevraagd om uw kind(eren) de 

volgende dag op te vangen. Houdt u daarom in deze periode uw mailbox en 

telefoon goed in de gaten. Mocht u geen opvang voor uw kind(eren) kunnen 

regelen dan verzorgt de school altijd de opvang. 

 

We hopen natuurlijk dat we weinig of geen gebruik hoeven te maken van deze 

noodoplossing. 

 

Tandenpoetslessen 

Op woensdag 13 maart worden er weer poetslessen gegeven door studenten van 

het Summacollege. De studenten volgen de opleiding tot tandartsassistente. Het 

geven van een les aan een basisschool is onderdeel van het examen. De lessen 

worden gegeven aan de groepen 1 t/m 6 

 

Verkeersles “Dode hoek” 

Groep 1 tot en met 8 heeft gisteren genoten van het verkeersproject 'De Dode Hoek'. 

Ze mochten een kijkje nemen in de vrachtwagen. Ze leerden bijvoorbeeld waarom er 

een bed in een vrachtwagen is of hoe je moet toeteren. Wat vooral erg leerzaam 

was, was de dode hoek. Hoe kon je alle kinderen goed zien als ze naast of voor de 

vrachtwagen stonden? Hoe moest je spiegelen en wat veilig is om te doen? 

 

  

 


