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Agenda 

 

26-06 ouder bedank ochtend 

28-06 Studiedag, alle kinderen vrij 

 

02-07 Sportdag 

03-07 Doorschuif uur 

03-07 Afscheidsavond groep 8 

04-07 Schoolreisje 

05-07 Groep 8 vrij 

05-07 Laatste schooldag,  

  school om 12.15 uur uit! 

 

 

Fijne vakantie!  
Dit is de laatste nieuwsbrief voor dit schooljaar. We hebben nog anderhalve week om 

het schooljaar feestelijk af te sluiten. Op vrijdag 5 juli gaat voor iedereen de 

zomervakantie beginnen. De school is op die dag om 12.15 uur uit. Wij wensen nu 

alvast iedereen een zonnige vakantie toe en hopen elkaar op maandag 19 augustus 

weer uitgerust op school te zien. 

 

Schooljaar start met 2 studiemiddagen 

Het nieuwe schooljaar start op maandag 19 augustus. Die dag en ook dinsdag 20 

augustus is de school om 12.15 uur uit. Het team gebruikt die middagen om de 

groepsoverdrachten te organiseren. Vanaf woensdag 21 augustus zijn de schooltijden 

weer normaal. Houdt u hier alvast rekening mee.  

 

Programma laatste schoolweek 

In de laatste schoolweek zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Over de 

sportdag en het schoolreisje zijn al verschillende brieven uitgedeeld. Heeft u nog 

vragen, gaat u dan naar de leerkracht. 

 

Het schoolreisje is een verplichte schoolactiviteit. Wij verwachten dat alle kinderen 

meegaan. Heeft u het schoolreisje nog niet betaald dan kunt u dat doen op het 

kantoor van Rebecca. Als u vragen heeft over de betaling dan kunt u hiervoor ook 

terecht bij Rebecca. 

 

Ouder bedank ochtend 

Voor woensdag 26 juni hebben de kinderen van Atalanta een feestelijk programma 

gemaakt. Zij doen dit om alle ouders te bedanken voor de hulp en betrokkenheid bij 

de school. Het programma start om 8.45 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur 

Fijn als u ook komt.!  

 

Tweede rapport 

U ontvangt vandaag het tweede en laatste rapport van uw kind(eren)De resultaten in 

het  rapport zijn door de leerkracht samen met uw kind(eren) besproken. Mocht u 

naar aanleiding van het rapport nog een gesprek willen met de leerkracht dan kunt u 

een afspraak plannen. Neemt u hiervoor contact op met de leerkracht van uw 

kind(eren) 

 

Gevonden voorwerpen 

Mocht u sinds enige tijd kleding, tassen of 

andere dingen van uw kinderen kwijt zijn, is het 

wellicht aan te raden om voor de 

zomervakantie eens in onze 

“gevondenvoorwerpenbak” te gaan kijken. 

Wellicht komt u daar iets tegen wat u heel 

bekend voorkomt. Wilt u dit dan doen voordat 

de vakantie begint, want in de vakantie zal de 

bak worden opgeruimd zodat we na de 

vakantie met een schone bak kunnen 

beginnen. 
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Schooljaar 2019-2020 

Hieronder vindt u informatie over de groepsverdeling in het nieuwe  

schooljaar. De verdeling is besproken met de medezeggenschapsraad.  

In het onderstaande schema ziet u bij welke leerkracht uw zoon / dochter in de klas  

komt. Op woensdag 3 juli maken de kinderen kennis met hun nieuwe juf of meester 

tijdens het wisseluur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe collega’s 

U ziet twee nieuwe collega’s in het bovenstaande overzicht staan. Linda van de 

Weijer voor groep 3 en Angelique Korsten als administratief medewerkster. Zij stellen 

zichzelf hieronder aan u voor. 

 

Hallo allemaal!  

Ik stel me graag even aan jullie voor. Ik ben Linda van de Weijer en ik ben 34 jaar. Ik 

woon in Geldrop samen met mijn man Mark en onze twee kinderen; Mik en Tess. Op 

dit moment ben ik werkzaam op basisschool Floralaan in Eindhoven. Ik werk daar 3 

dagen in groep 5. Na bijna 11 jaar is het voor mij nu wel tijd geworden om eens op 

een andere school te gaan kijken. Volgend jaar zal ik daarom werkzaam zijn op 

basisschool Atalanta. Ik vind het heel spannend om de stap te maken maar ik heb er 

wel heel veel zin en vertrouwen in! 

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met van alles en nog wat; sporten, de speeltuin in 

met de kinderen, met vrienden erop uit, de stad in met vriendinnen, concerten 

bezoeken, stedentrips maken etc.!  Mocht u vragen hebben; loop gerust een keertje 

binnen in het nieuwe schooljaar! 

 

Groepsverdeling 2019-2020 

 
1/2A Patricia Verschuren ma t/m vrij 

 

IB: 

Inge Schut 

Fenne Smits 

Esther Gulekers 

 

Directie: 

Rebecca Gelens 

 

Administratie: Angelique 

Korsten 

 

Conciërge: 

Henk Plaggenborg 

Gérard Hegge 

 

Coördinator Naschoolse 

Activiteiten: Rick de Wit 

 

Gymdocent:  

Rico de Veld 

 

Schakelklas:  

Lonneke Cuijpers  

Petra Jansma 

 

 

1/2B Petra Jansma ma/di/woe 

Esther Gulikers do/vrij 

 

3 Linda van de Weijer ma t/m woe 

Marijke Hurkx do/vrij 

 

4 Kris Diender ma t/m vrijdag 

 

5 Sven van den Akker ma t/m vrijdag 

 

6 Esmee van Wessel ma t/m vrijdag 

 

7A René Righarts ma t/m vrij 

 

7B Jalana Tegelaars ma en dinsdag 

Fenne Smits woe t/m vrij 

 

8 Sophie de Greef ma t/m vrijdag 

 

  



 

 

Even voorstellen…. 

Ik ben Angelique Korsten, getrouwd en moeder van een tweeling Tijn en Fleur  

(13 jaar).  Ik ben parttime werkzaam als administratieve kracht bij Daltonbasisschool ‘t 

Otterke te Beek en Donk. Begin dit schooljaar kon ik mijn uren uitbreiden op twee 

andere scholen ter vervanging van ziekte. (op Kindcentrum De Wentelwiek en 

Kindcentrum De Nieuwe Linde te Nuenen). Al met al heb ik afgelopen jaar op drie 

scholen de administratie verzorgd. Het schakelen tussen verschillende scholen is een 

uitdaging maar geeft veel nieuwe inzichten. Nu krijg ik kans om jullie team te 

versterken als administratieve kracht en daar heb ik heel veel zin in. Ik zie ernaar uit 

om iedereen te ontmoeten . Fijne vakantie allemaal, genieten,  tot gauw in het 

nieuwe schooljaar! 

 

Verkeersenquête en vekeersactie 

Twee weken geleden heeft u een enquête in kunnen vullen over de verkeerssituatie 

rondom de school. Wij hebben 39 reacties ontvangen. Hieronder geven we u de 

resultaten: 

Vraag 1 Hoe hard mag je rijden op de Barrierweg? 

15 km per uur = 19 maal beantwoord 

30 km per uur = 20 maal beantwoord 

50 km per uur = 0 maal 

 

Vraag 2 Maak een top 3 van de meest ervaren overlast. 

1 Snelheid in de straat 

2 Onveilig oversteken 

3 Parkeerproblemen 

Alle drie de onderdelen lagen in de uitkomst erg dicht bij elkaar. 

 

Vraag 3 Op welk moment ervaart u de meeste overlast? 

27 maal aan het begin van de schooldag 

26 maal aan het eind van de schooldag 

note: Sommige ouders hebben beide momenten ingevuld. 

 

Hieronder vindt u verschillende opmerkingen en oplossingen die genoemd zijn: 

- Het is nodig dat de verkeerslichten terugkomen aan de dr. Cuijperslaan 

- Overtreders moeten strenger aangepakt worden. 

- Meer parkeerplaatsen en toezicht bij de parkeerplaatsen zou helpen. 

- In de ochtend is er vooral overlast door de haast die mensen hebben 

- Het oversteken is gevaarlijk. 

- Voor de school moet de snelheid max. 15 km per uur gemaakt worden. 

- Klaar-overs inzetten bij het oversteken. 

 

De uitkomsten van de enquête worden met de politie en de gemeente besproken. 

 

Als vervolg op de enquête is vanmorgen een ludieke verkeersactie gehouden. De 

kinderen van groep 6 hebben samen met de politie complimenten uitgedeeld aan 

verkeersdeelnemers die het goede voorbeeld lieten zien. Wij vinden het belangrijk om 

steeds samen met de politie op zoek te gaan naar een betere verkeersveiligheid. Van 

de politie hebben we de uitkomsten van de actie ontvangen: 

 

 



 

 

Verslag van de politie 

Vanochtend waren wij met de kinderen al vroeg paraat om een actie te draaien om  

het verkeersveiligheidsgevoel te vergroten. Het straatbeeld oogde vrij rustig, maar wij 

zagen ook dat mensen tijdig af draaide of ons voorbij reden om elders te parkeren.  

Wij snappen dat het straatbeeld normaliter er anders uit ziet. Toch willen de resultaten 

hierbij noemen: 

 

- 6 x positieve tekening plus zebra sleutelhanger en zebra sticker uitgedeeld voor goed 

stoppen bij zebrapad. 

- 3 x negatieve tekening plus parkeerschijf uitgedeeld voor niet goed parkeren 

- 1 x negatieve tekening uitgedeeld voor de snelheid 

- 2 x negatieve tekening voor het niet dragen van de auto gordel 

- 1 x negatieve tekening voor met een scooter op het trottoir rijden. 

- 2 x negatieve tekening plus parkeerschijf voor het parkeren bij een gele streep 

- 3 x positieve tekening plus parkeerschijf voor goed parkeren. 

 

De kinderen hebben enthousiast meegeholpen. Dank je wel daarvoor. 

BEZOEK!! 

De meeste kinderen vinden het leuk als er bezoek komt, vooral 

als er andere kinderen meekomen. Maar dat laatste kan ook 

leiden tot gek, druk of uitdagend gedrag. Je kind wil misschien 

zijn speelgoed niet delen, niet met het andere kind spelen of vraagt continu je 

aandacht.  

 

Bezoek bij je thuis is goed voor de sociale ontwikkeling van je kind, want meteen een 

mooie gelegenheid om sociale vaardigheden te oefenen zoals begroeten, een goede 

gastheer/-vrouw zijn, beleefd spreken tegen een (vreemde) volwassene, vriendjes 

vermaken en ook nadenken over dingen die ándere kinderen graag willen doen.  

 

Het kan helpen je kind voor te bereiden op wie er komt en op wat hij/zij dan mag  

gaan doen. Maar dan nog kan het gebeuren dat kinderen (negatieve) aandacht  

gaan vragen.  

 

Herken je dit? Wil je hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  

 

Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle 

mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht. Heb je hier 

vragen over? Neem gerust contact met mij op. 

Natuurlijk kun je ook voor andere (opvoedings-)vragen 

bij mij terecht. 

 

Met vriendelijke groet,                            

                                  

Batoul Heijdenrijk – Zouhair  

Pedagogisch Ondersteuner, Team VVE 

Mobielnummer: 06 30 88 56 40  Mailadres: 

b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl |                          

 

mailto:e.geusen@lumenswerkt.nl

