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Agenda 

29-03 Schoolfotograaf 

 

01-04 Start schoolproject “Afval” 

04-04 Theoretisch verkeersexamen 

  groep 7 

04-04 Bijeenkomst ouderraad 

 

12-04 Afsluiting project “Afval” 

16 t/m 18 april IEP eindtoets gr. 8 

16-04 Nieuwsbrief mei 

18-04 Paasviering 

19-04 Koningsspelen 

19-04 school om 12.15 uur uit 

 

22-04 t/m 03-05 Meivakantie 

 

06-05 Start na de meivakantie 

Schoolfotograaf  
Aanstaande vrijdag gaan alle kinderen op hun mooist op 

de foto. Het beloofd mooi weer te worden dus alle 

kinderen zullen stralend op de foto gaan. Wij verwachten 

dat de foto’s voor de meivakantie klaar zijn.  

De betaling van de foto’s gaat voortaan via de fotograaf, 

leest u daarvoor de instructie die meegeleverd wordt bij 

de foto’s.  

 

Afscheid collega’s 

Na de meivakantie zullen juffrouw Sanne en Juffrouw Denise starten op een nieuwe 

school bij een ander bestuur. Het gebeurt niet vaak dat een leerkracht gedurende het 
schooljaar afscheid neemt van een school. Toch komt er soms iets op je pad wat past bij de 
ontwikkeling die je als professional wil maken en daar wil je dan voor gaan. 
Wij wensen Sanne en Denise heel veel succes en plezier op hun nieuwe school. Hieronder 

nemen zij in een persoonlijk bericht afscheid van u:  

 

Beste ouders/verzorgers, 

Na bijna vier jaar met veel plezier op Atalanta te hebben gewerkt, heb ik de keuze 

gemaakt om een andere uitdaging aan te gaan en mezelf op andere gebieden 

verder te gaan ontwikkelen. Vanaf 1 mei zal ik Atalanta dan ook verlaten en op een 

andere basisschool gaan werken. Ik heb een geweldige tijd gehad op Atalanta en zal 

het dan ook zeker gaan missen. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen en de fijne 

samenwerking de afgelopen jaren! 

Groetjes, 

Juf Denise 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Na  bijna 2 volledige jaren op deze fantastische school gewerkt te hebben, heb ik 

besloten om afscheid te nemen. Ik heb de keuze gemaakt om dichter bij huis te gaan 

werken. Met pijn in het hart neem ik dan ook afscheid van een hele mooie en 

bijzondere school. Ik heb met heel veel plezier op deze school mogen werken en zal 

dan ook altijd een stukje Atalanta met me mee dragen.  

Ik wens jullie een mooie toekomst. 

Met vriendelijke groet, Sanne Hermans 
 

Voor groep 6B zijn we nog op zoek naar een passende collega. Voor 

groep 8 hebben we een heel fijne oplossing gevonden. Esmee van 

Wessel komt het Atalanta team versterken. Hieronder stelt zij zich 

aan u voor. 

 

Even voorstellen! 

Wellicht zult u mij nog kennen of misschien ben ik een nieuw gezicht. 

Ik ben Esmee van Wessel, 24 jaar oud en woon in Eindhoven. Tijdens 

schooljaar 2016/2017 ben ik afgestudeerd op basisschool Atalanta in 

groep 5. Het schooljaar daarna begon ik als invalleerkracht, waarna 

ik met veel plezier fulltime in groep 5 stond. Aangezien ik geen vaste leerkracht was en  

er destijds geen fulltime plek vrij was, heb ik vorig schooljaar helaas afscheid moeten 

nemen.  

Na de meivakantie krijg ik de kans om terug te komen en daar ben ik enorm blij om! 

Het resterende schooljaar zal ik in groep 8 staan. Ik kijk er erg naar uit en heb jullie ook 

best een beetje gemist! Het helpen/ondersteunen van kinderen, het beste in ze naar 

boven willen halen, de eerlijkheid, de kleine/grote geluksmomentjes en de band die 

we opbouwen, is de reden dat ik leerkracht wilde worden. Ik vind het belangrijk dat 

kinderen zich op hun gemak en gewaardeerd voelen bij mij in de klas. Zelf ben ik 

positief, eerlijk, duidelijk en handel rechtvaardig. Ik ga graag oplossingsgericht te werk. 

Mocht u vragen hebben of gewoon even een praatje willen maken? Kom gerust eens 

binnen lopen! e.vanwessel@skpo.nl 
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Projectweken ‘afval’ 

Aanstaande maandag 1 april starten de projectweken weer. Het thema wordt 

feestelijk geopend op maandagochtend om 08.25 uur. U bent hierbij van harte 

uitgenodigd op het schoolplein. Dit jaar staat het thema ‘afval’ centraal. Het zou leuk 

zijn als zoveel mogelijk kinderen op maandagochtend hun mooiste outfit versierd met 

afval kunnen showen op de rode loper. 

 

Alle groepen besteden gedurende twee weken aandacht aan alles wat met afval te 

maken heeft. Er worden workshops gegeven, acties gevoerd om het afval rondom de 

school op te ruimen, creatieve werkjes gemaakt van afval en zelfs muziek 

geproduceerd met afval. We leren de kinderen bewust om te gaan met afval 

produceren en scheiden en daarbij creatieve oplossingen te bedenken.  

 

Op vrijdag 12 april om 14.15 uur sluiten we de projectweek muzikaal af met een 

optreden van alle groepen. Ouders en geïnteresseerden zijn van harte welkom om te 

komen kijken. Alle kinderen mogen na dit optreden opgehaald worden op het grote 

plein. 

 

Denkt u nog aan het meenemen van lege verpakkingen? De kinderen mogen dat 

deze week in een plastic tas mee naar school nemen. 

 

Nieuws van de bibliotheek 

Naast de nieuwsbrief vindt u in de bijlage ook “nieuws van de bibliotheek”  

Voor de bibliotheek op Atalanta zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.  

Heeft u zin om één of meerde keren per week een uurtje te helpen dan kunt u zich 

aanmelden bij juffrouw Patricia p.verschuren@skpo.nl Wij hopen dat veel ouders, 

opa’s of oma’s zich aanmelden. 

 

IEP groep 8 

Voor groep 8 staat een belangrijke toets op het programma. Op 16 t/m 18 april maken  

zij de IEP eindtoets. Met deze toets laten zij zien wat ze in 8 jaar tijd hebben geleerd. De 

uitslag van de IEP toets is belangrijk voor het middelbaar onderwijs. Hoewel de uitslag 

van de IEP geen effect heeft op de plaatsing op het middelbaar onderwijs is het van 

belang om te laten zien wat je aankan. 

Voor Atalanta geven de resultaten van de IEP een goed beeld en evaluatie van ons 

onderwijs. Wij gebruiken het om de onderwijskwaliteit hoog te houden. 

 

Verkeersexamen groep 7 

In april gaan de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen maken.  

Er wordt al flink geoefend met heel de groep. Wij wensen alle kinderen uit groep 7  

heel veel succes en hopen natuurlijk dat iedereen zal slagen. Na het theoretisch  

examen volgt ook het praktijk examen. Daarover worden de kinderen door de  

leerkracht geïnformeerd.  

 

Peuterspeelzaal 

Thema: Lente 

Na de carnavalsvakantie zijn we begonnen met het nieuwe thema ‘Lente’. Onze 

ruimte is ook in die sfeer ingericht. Tip voor thuis: Maak met je kind een wandeling in de 

buurt en kijk hoe de tuintjes overal weer tot leven komen. De voorjaarsbloemen komen 

uit de grond en de knopjes zitten in de bomen. Vertel wat er gebeurt met die knopjes 

en dat wanneer je een paar weken later er langs zou lopen er blaadjes uitkomen. Laat 

je kind jou vertellen wat hij/zij allemaal ziet. We zien graag foto’s terug op de 

peuterspeelzaal. Dat kan gewoon via de app. 😊 

 

Daarnaast zijn we ook weer begonnen met peuterbeweging. Wat is het toch heerlijk 

om te zien hoe de kinderen genieten van beweging op muziek. 
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Buitenschoolse opvang 

De eerste week na de vakantie waren de buitenschoolse activiteiten nog niet gestart. 

Nu zitten we er alweer volop in met BSO. De kinderen mogen thuis erover nadenken 

welke activiteiten ze graag op de BSO willen doen op de dinsdag zodat we dit kunnen 

bespreken op de groep. 

 

Verder hebben we als locatie weer een controle gehad van de GGD en ze was 

tevreden over het pedagogisch klimaat en de uitvoering van de wet IKK op de 

groepen. 

 

Mocht u zich willen inschrijven voor de BSO of wilt u meer weten over de kosten, loop 

dan gerust even binnen en wij helpen u graag! 

 

Groetjes, de juffen van de peuterspeelzaal en BSO. 

 

 

 

 


