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Agenda 

 

22 april t/m 3 mei meivakantie 

 

06-05 Start na de meivakantie 

09-05 Koffieochtend 

 

14-05 Overleg   

  medezeggenschapsraad 

17-05 Groep 1/2 vrij 

 

28-05 ’t Vlinderke juni 

30-05 Hemelvaart, alle kinderen vrij 

31-05 Alle kinderen vrij 

Meivakantie 

Na deze week gaat iedereen genieten van twee weken vakantie. Vrijdag sluiten we 

deze periode af met een gezellige activiteit. Het wordt een combinatie van Pasen en 

de Koningsspelen. Om 12.15 uur is de school voor iedereen uit. Op maandag 6 zien we 

iedereen weer terug. Wij wensen iedereen heel veel plezier in de twee weken 

meivakantie. 

 

Nieuwe collega’s 

Zoals u weet hebben juffrouw Denise uit groep 6B en Juffrouw Sanne uit groep 8A per  

1 mei een nieuwe baan gevonden. Kort geleden heeft meneer Rob uit groep 6A ook 

aangegeven per 1 mei een nieuwe baan gevonden te hebben. Hieronder schrijft hij 

een bericht. 

 

Beste ouders,  

Op een vrij laat moment deel ik u mee dat ik per 1 mei een baan heb aanvaard op een 

andere school. Dat wil zeggen dat ik Atalanta, waar ik dit schooljaar met veel plezier 

heb gewerkt, ga verlaten.  Ik ben me ervan bewust dat het tijdstip ongebruikelijk is en 

zeker niet ideaal voor de klas, maar ik heb besloten om weer voor een vaste baan te 

kiezen. Het is fijn dat verschillende vervangers de klas kunnen overnemen tot het einde 

van het schooljaar.  Dat is in ieder geval prettig voor de groep. Als laatste wil ik u 

bedanken voor het vertrouwen vanaf het begin van het schooljaar en wens u het 

allerbeste samen met uw kind.   

Met vriendelijke groeten, Rob Peeters 

 

Voor alle groepen is het gelukt om collega’s te vinden die met enthousiamse komen 

werken. Dit is bijzonder omdat er binnen de onderwijssector een groot tekort is aan 

leraren. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe collega’s. 

 

Groep 6A (meneer Rob) 

Tot 1 juni: Maandag en dinsdag meneer Anthony Weenink 

Tot 1 juni: Woensdag, donderdag en vrijdag Juffrouw Marieke Wilbrand 

Na 1 juni: Alle dagen René Righarts tot de zomervakantie 

 

Groep 6B (juffrouw Denise) 

Tot de zomervakantie: op alle dagen Sanne Buiter 

 

Groep 8A (juffrouw Sanne) 

Tot de zomervakantie: op alle dagen juffrouw Esmee 

 

In de vorige nieuwsbrief heeft Esmee zich al aan u voorgesteld. Ook René Righarts zal 

na de zomervakantie een vaste collega worden op Atalanta. Hieronder stelt hij zich 

aan u voor. 

 

Ik ben meester René, ik ben al 25 jaar met veel plezier 

werkzaam in het onderwijs. Mijn wieg heeft in Delft 

gestaan, ook heb ik in Den Haag, Schiedam, Rotterdam, 

Sassenheim en Lisse gewoond . Ik woon nu met mijn 

vrouw, kindjes en hond in Nuenen. Ik vind het leuk om in 

mijn vrije tijd te wandelen met de hond en te klussen in 

huis. Elke dinsdagavond en donderdagavond ga ik 

graag sporten. Ik heb op alle scholen waar ik heb 

gewerkt veelal bovenbouwgroepen gehad alleen 

afgelopen jaar heb ik groep 3 les mogen geven, ook 

heel erg leuk. Ik heb heel veel zin om op de Atalanta te 

mogen beginnen. 
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Schoolapp opnieuw installeren 

In de vorige nieuwsbrief is uitgelegd dat de schoolapp opnieuw moet 

worden geïnstalleerd. Als u dat niet doet ontvangt u geen berichten 

en updates meer van de school. Verschillende ouders hebben dit 

nog niet gedaan. De kinderen kringen vandaag opnieuw de 

instructiebrief mee. Hiermee kunt u de app opnieuw installeren. 

 

Nieuwe functie op de schoolapp 

Vanaf 13 mei bestaat er een nieuwe functie op de schoolapp. Deze 

functie heet  “Klassenboek”. Hiermee zullen leerkrachten foto’s en 

berichtjes naar u sturen die u via de schoolapp ontvangt. Als ouder ontvangt u alleen 

berichten van de groep(en) van uw eigen kinderen. Hiervoor is het nodig dat u een 

koppeling maakt met deze functie. U ontvangt hiervoor na de meivakantie een 

instructie op papier. Als u op de hoogte wil blijven van alle gebeurtenissen en 

nieuwtjes in de groep, meld u zich dan snel aan! 
 
Nieuwe datum schoolreisje! 

Wij willen u eraan herinneren dat de datum van het schoolreisje niet klopt. Op de 

schoolkalender staat maandag 1 juli als datum genoemd. De juiste datum voor het 

schoolreisje is donderdag 4 juli. Dat betekent dat het programma er voor de laatste 

schoolweek iets anders uit komt te zien. Wij houden u op de hoogte van de 

wijzigingen. 

 

Verkiezingen MR 

De medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuw lid. 

Vorige week heeft de school een oproep gedaan via een pushbericht op de 

schoolapp. Dit bericht is niet bij iedereen binnengekomen. Daarom hebben we 

vorige week een uitnodiging op papier meegegeven. Als u interesse heeft om mee te 

denken met de schoolontwikkelingen meld u zich dan aan bij Rebecca. Bij meerdere 

kandidaten zal er gestemd worden.  

 

Nieuws van de peuters 

We zijn op woensdag 3 april met de ouders van de speelinloop en de 

peuterspeelzaal naar de kinderboerderij geweest. We hebben  een  lentewandeling 

gemaakt. We hebben mooie bloemen en verschillende kleuren bloesem gezien 

 

Evaluatie inlooptijd 5 minuten  
Na de carnavalsvakantie hebben we de tijd voor het openen van de schooldeur 
veranderd. Op maandag 8 april heeft er een evaluatie plaatsgevonden m.b.t. het 
veranderen van de start van de schooldag. De bevindingen en mening van ouders, 
leerlingen, team en MR zijn meegenomen in de evaluatie. Vanaf de meivakantie 
wordt de start van de schooldag op de volgende georganiseerd:  
 
8.25 uur: De bel gaat, kinderen en ouders mogen naar binnen.  
8.30 uur: De bel gaat, de les gaat beginnen.  
Vanaf 8.20 uur is er surveillance op het plein door het team 
 
Om ervoor te zorgen dat het bij de ingangen niet te druk wordt, wordt de deur bij de 
speelzaal geopend. We willen u vragen om zoveel mogelijk de volgende deur te 
nemen:  
 
Hoofdingang: Groepen 1/2 en 6 
Zij-ingang: Groepen 1/2 en,8  
Speelzaaldeur: Groepen 3, 4, 5 en 7  
 

 

 

 



 

 

Projectweken: Basisschool Atalanta ruimt op… 

Van 1 t/m 12 april hebben we met alle kinderen kei- hard gewerkt aan het 

schoolbrede project: Afval. 

 

We vinden het belangrijk om kinderen het belang van een schoon en gezond milieu 

bij te brengen. Kinderen horen en zien veel schokkende vervelende berichten op het 

journaal over afvalsoep in oceanen, opwarming van de aarde, en allerlei 

verschuivingen in de natuur ten gevolge van de vervuiling. Belangrijk om ze een stukje 

bewustzijn bij te brengen en om ze te laten zien dat ze er zelf aan mee kunnen helpen 

om dit effect positief te veranderen! 

 

De aftrap van dit project op maandagmorgen werd gemaakt met een modeshow 

van alle leerkrachten, volledig gehuld in zelfgemaakte kleding gemaakt van afval.  

De dag daarna stond er een vuilniswagen klaar op de parkeerplaats bij de kerk zodat 

alle kinderen konden zien en ervaren hoe zo’n vuilnisauto precies werkt. Interessant 

dat ze zelf op allerlei knopjes mochten drukken en een plaatsje mochten nemen in de 

cabine. 

 

De dagen daarna stonden in het teken van het versieren van 

het schoolhek met afval, het opschonen van het schoolplein 

en de wijk met behulp van prikkers. Ook hebben alle kinderen 

een knutselworkshop met afval gevolgd en ze hebben van 

afvalmaterialen muziekinstrumenten gemaakt. Extra leuk dat 

ze deze instrumenten konden gebruiken bij het voordragen 

van een lied, als afsluiting van de projectweek. Ouders waren 

deze vrijdag van harte uitgenodigd om te komen kijken en 

luisteren naar de muzikale talenten van de kinderen. 

Tussen al deze activiteiten door hebben we het veel gehad 

over het belang van afval in de prullenbak gooien en het 

scheiden en recyclen van afval. 

We kijken terug op twee waardevolle en leerzame weken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


