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Agenda 

 

29-05 Praktisch verkeersexamen  

  groep 7 

 

30 mei  t/m 4 juni Hemelvaart en 

Suikerfeest , alle kinderen vrij 

 

07-06 Koffie ochtend 

 

10-06 Tweede Pinksterdag, alle  

  kinderen zijn vrij 

14-06 Overleg leerlingenraad 

19-06 Zomerfeest 

 

21-06 Groep 1/2 vrij 

24-06 Afsluiting thema Water gr.1/2  

25-06 Rapport mee naar huis 

26-06 Atalanta Bedank ochtend 

28-06 Studiedag, alle kinderen vrij 

 

24-06 en 26-06 Pré-adviezen groep 7 

Uitslag MR-verkiezingen 2019  

Beste ouders/verzorgers,  

Tot onze vreugde deden dit keer drie ouders mee aan de verkiezing voor de vacante 

plek in de Medezeggenschap. Hierbij informeren wij u over de uitslag.   

 

Maandag 13 mei werden de stemmen geteld. Van de 56 uitgebrachte stemmen 

moesten er helaas twee afgekeurd worden. De geldige 54 stemmen hebben zich 

verdeeld over Aicha Azhimi, Filiz Caliskan en Dino Zulejhic. Nu bleek dat er een 

bijzondere situatie ontstond. Zowel Filiz als Dino hebben hetzelfde aantal stemmen 

ontvangen! Dinsdag 14 mei heeft  de MR zich over deze kwestie gebogen en unaniem 

besloten om beide ouders te uit te nodigen in de MR. Hierdoor ontstaat er een 

 ongelijke verdeling in de MR tussen ouder- en personeel geleding. Dit wordt pas een 

probleem als er in de MR over een onderwerp gestemd moet worden. Er is met beide 

ouders afgesproken, dat indien zich dit zich voordoet, zij samen door loting beslissen  

wie zijn of haar stem uit mag brengen.   

 

We wensen de beide ouders veel succes en bedanken Aicha voor haar deelname en 

betrokkenheid.   

Met vriendelijke groet, MR Basisschool Atalanta 

 

IEP toets uitslag 

Op 16 en 17 april hebben alle kinderen uit groep 8 deelgenomen aan de IEP eindtoets 

basisonderwijs. De kinderen hebben een gemiddelde score naar verwachting behaald. 

De adviezen die door school gegeven zijn, komen goed overeen met de resultaten van 

de IEP. Voor enkele kinderen is het advies herzien en is er een ander advies gegeven.  

Een advies wordt nooit naar beneden toe bijgesteld. 

 

De landelijke gemiddelde score op de IEP: 81,9 

De gemiddelde score Atalanta op de IEP:   78,3 

De ondergrens van de inspectie voor scholen in dezelfde scholengroep: 76,4 

 

Schoolreisje 

Vorige week heeft u een brief ontvangen over het schoolreisje op donderdag 4 juli.  

Dit jaar gaan we met alle kinderen naar Toverland. Denkt u eraan de €15,- te betalen. 

Dat kan via de bank op rekeningnummer NL75RABO 0151 3720 55 t.n.v. Basisschool 

Atalanta of op het kantoor van Rebecca. Vermeld in alle gevallen de naam en groep 

van uw kind(eren) erbij. Het schoolreisje valt op een normale schooldag en dus wij 

verwachten dat alle kinderen mee gaan. 

 

Heeft u de activiteiten bijdrage van €15,- voor dit jaar nog niet betaald? Dat kan op de 

zelfde manier als de betaling voor het schoolreisje. Vermeld hierbij dat het gaat om de 

vrijwillige activiteitenbijdrage, met de naam van uw kind(eren). 

 

Vakantie verlof 

Er komen steeds meer aanvragen voor extra vakantieverlof binnen. De school mag 

geen extra vakantie verlof verlenen. In enkele gevallen mag de school een 

uitzondering maken, deze voorwaarden worden streng gecontroleerd door de 

leerplicht ambtenaar. Gezinnen waarvan de kinderen ongeoorloofd afwezig zijn 

riskeren een boete van €100,- per dag per kind. De school is verplicht om alle afwezige 

leerlingen in de laatste schoolweek te melden bij de leerplicht ambtenaar. De 

leerplicht bepaalt zelf welke gezinnen er gecontroleerd zullen worden. 
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Verkeer 

De verkeerswerkgroep is op zoek naar nieuwe ouders!! Wij komen ongeveer 3 keer per 

jaar bij elkaar om na te denken over het verkeer bij ons op Atalanta. Wilt u meedenken 

en meehelpen? Meldt u zich dan nu aan bij juf Kris in groep 4 of stuur even een mailtje 

naar k.diender@skpo.nl  

 

Ouderbedankochtend  

Woensdag 26 juni is de ouderbedankochtend. De optredens en/of activiteiten starten 

om 08:45 en het programma duurt tot 10 uur. Vanaf 11 juni komt er op elke klassendeur 

een inschrijflijst te hangen. Bij de groep van uw oudste kind kunt u zichzelf inschrijven.  

Wij zouden het fijn vinden als u allemaal komt. 

 

Parkeren op de oprit 

Wij ontvangen regelmatig berichten over de verkeerssituatie op de  oprit van de 

parkeerplaats naast de school. Kinderen stappen daar snel uit de  auto en daarna 

vertrekt de auto. Deze situatie is voor de kinderen die op de fiets  of te voet naar school 

komen erg gevaarlijk. De veiligheid voor alle kinderen  staat voor ons voorop.  

Wij vragen daarom iedereen die met de auto komt om te parkeren in de  

parkeervakken. Wij rekenen op uw medewerking. 

 

Ouder ontmoetingsplek 

Op donderdag 27 juni om 8:45 uur staat alweer de laatste ouderontmoetingsplek 

gepland. Deze zal plaatsvinden bij wijkcentrum de Werf (Van der Werffstraat 14, 

Eindhoven).   

Het wijkcentrum is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, gelegen in Woensel-Zuid  

en stimuleert het organiseren van activiteiten voor en door buurtbewoners.  

Het leek ons leuk om eens een kijkje te gaan nemen. Ook zal er een sociaal raadslid 

aanwezig van Lumens - Sociaal Raadsliedenwerk Eindhoven (SRW).  

Sociale raadslieden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en 

voorzieningen en kunnen o.a. informatie bieden over diverse toeslagen waar je  

misschien recht op hebt. We hopen je te zien de 27e!  

Vriendelijke groetjes Batoul en Marieke 

 

Zomerschool 

Ook dit jaar is het mogelijk om deel te nemen aan de Zomerschool. 

De Zomerschool 2019 vindt plaats in de zomervakantie op 10 locaties in Eindhoven.  

Dit betreft zogenaamde SPILlocaties (scholen, kinderopvang) en De Ontdekfabriek. 

Kinderen van een groot aantal Eindhovense basisscholen volgen een programma 

van De Uitvinders waar taal gecombineerd wordt met techniek en creativiteit binnen 

een aantrekkelijke context. Uiteraard is er ook heel veel ruimte om te spelen: het is 

immers toch vakantie!  

Mocht u interesse hebben voor de Zomerschool, dan kunt u vóór 31 mei 2019 

aanmelding bij Inge (Atalanta, kantoor boven).  

 

Nieuwe functie op schoolapp: Klassenboek  
We hebben een nieuwe functie toegevoegd aan de schoolapp. Als u de app opent  

ziet u de knop “Klassenboek”. Met deze knop kunt u bij een persoonlijke inbox waar u 

berichten en foto’s kunt ontvangen van de groep(en) van uw kind(eren). 

 

Om toegang te krijgen tot Klassenboek moet u zich aanmelden. Hiervoor ontvangt u  

informatie op papier van uw zoon of dochter. Alleen als u de nieuwe schoolapp hebt 

geïnstalleerd kunt u toegang tot Klassenboek krijgen. Heeft u de app  

nog niet opnieuw geïnstalleerd doet u dat dan zo snel mogelijk. Ook hiervan ontvangt  

u een gebruiksaanwijzing op papier. 

 

Wij hopen dat alle ouders deze nieuwe functie activeren. Op die manier bent u altijd  

op de hoogte van de activiteiten en berichten van de groep van uw kind(eren). 

 

http://www.deontdekfabriek.nl/
http://www.deuitvinders.com/


 

 

Praktisch verkeersexamen groep 7 

Op woensdag 29 mei doen alle kinderen uit groep 7 mee aan het praktisch 

verkeersexamen. Zij fietsen die ochtend een route door de wijk en laten zien dat zij zich 

aan de verkeersregels kunnen houden. Kinderen die het examen succesvol doorlopen 

ontvangen een verkeersdiploma. Wij wensen alle kinderen heel veel succes en hopen 

dat iedereen zijn/ haar diploma haalt. 

 

Zomerfeest 19 juni 

Op 19 juni organiseert Meneer Rick samen met zijn studenten en verschillende partners 

een zomerspektakel voor alle kinderen van basisschool Atalanta en Fellenoord.  

Heel de ochtend worden de kinderen getrakteerd op veel verschillende activiteiten.  

Na schooltijd gaat het feest door voor alle kinderen en bewoners uit de wijk. Het 

spektakel vindt plaats op het grasveld voor het wijkgebouw en de Energy. U ontvangt 

binnenkort meer informatie. U bent natuurlijk van harte welkom om een kijkje te nemen 

en in de middag mee te doen. 

 

24 juni afsluiting thema Water  

We werken bij de peuters en kleuters momenteel 

met thema Water. 

We spelen en leren rondom 'De mooiste vis van 

de zee'. Op 24 juni sluiten we het thema 

gezamenlijk af met een peuter/kleuter viering. 

Hierbij nodigen we alle ouders uit om te komen 

kijken op 24 juni, in de hal van de school van 8:45-

9:15u of van 14:00-14:30u.  

 

Groetjes van alle peuters en kleuters 

 

Enquête en actie verkeersveiligheid rondom school 

In samenwerking met de politie gaat de school een ludieke actie uitzetten rondom  

de verkeersveiligheid rond de school. Hiervoor zal eerst een korte enquête uitgezet 

worden onder alle ouders. U ontvangt op dinsdag 11 juni een vragenlijst over de 

verkeersveiligheid. Wij vragen u om deze in te vullen en uiterlijk vrijdag op school in te 

leveren. In de hal zal een brievenbus geplaatst worden. Wij danken u 

alvast voor de medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


