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Agenda
25-11
26-11

Studiedag, alle kinderen vrij
Verkeersles “Dode hoek”

03-12
04-12

Einde project beroepen
Sinterklaasviering
School om 12.15 uur uit
Leerlingenraad

08-12
15-12
15-12
18-12

Kerstviering
’t Vlinderke januari
Laatste schooldag
14.45 uur start Kerstvakantie

Samen zorgen voor de kinderen
In deze corona tijd zijn we trots op ons onderwijs. Er gebeuren mooie dingen in de
school, het onderwijs gaat gewoon door en de sfeer is goed. Wat we wel missen is
het contact met u als ouders. We ontmoeten elkaar niet meer op het plein of in de
school en er is nauwelijks tijd om kort een praatje te maken. Dat doen we natuurlijk
allemaal voor ieders veiligheid maar soms is het wel lastig.
Wij doen ons best om via klassenboek (schoolapp), de mail en door te bellen
contact te houden. Wij nodigen u uit om het zelfde te doen. Laat u ons gerust
weten als er iets leuks of moois te vertellen is. Maar ook als u zich zorgen maakt of
als u van uw kind gebeurtenissen hoort waar u meer over wilt weten.
Wij zijn altijd trots op onze samenwerking met ouders. Het wordt ons allemaal wat
moeilijker gemaakt door corona maar laten we elkaar nog steeds vinden zodat
we samen voor onze kinderen kunnen zorgen. Als u ideeën of tips heeft voor de
school dan horen wij dat graag.
Een bericht van juffrouw Fenne
Lieve kinderen, ouder(s) en verzorger(s), Na 8 jaar met veel plezier gewerkt te
hebben op Atalanta, ga ik afscheid nemen van jullie. Het was een genoegen om
met jullie samen te werken en ik kijk terug op een hele fijne tijd. Omdat ik terug ga
verhuizen naar Limburg heb ik een baan dicht bij mijn toekomstige thuis
gevonden. Eind november ga ik aan de slag als intern begeleider in de
onderbouw op OBS Harlekijn in Venlo. Dit is voor mij een mooie, nieuwe uitdaging
waar ik veel zin in heb! Dankjewel voor het vertrouwen, de fijne jaren en de
prettige samenwerking.
Ik heb veel mooie ervaringen mogen opdoen en fijne herinneringen gemaakt met
heel veel kinderen en ouder(s)/verzorger(s).
Tot ziens! Ik wens jullie allemaal het allerbeste! Lieve groet, juf Fenne
Oproep voor nieuwe vrijwilligers overblijven
We zijn nog opzoek naar nieuwe vrijwilligers voor het overblijven. Hier staat een
kleine vergoeding tegenover. Lijkt het je leuk om dit te gaan doen of wil je eerst
een keer vrijblijvend meedraaien, neem dan contact op met Rebecca via het
nummer van school (040)8489221.
Sinterklaas
Ook dit jaar hebben we natuurlijk Sinterklaas met zijn pieten uitgenodigd. We
hopen dat hij tijd heeft en dat hij in goede gezondheid is om onze school een
bezoekje te brengen. Alle leerlingen zijn op vrijdag 4 december om 12.15 uur uit!
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Beeldschermen beschikbaar
Binnen onze school proberen we ook op ICT (computer)-gebied bij de tijd te
blijven. Daarom worden er regelmatig nieuwe spullen gekocht. Op dit moment
hebben we een aantal beeldschermen over. Ze werken nog prima maar we gaan
ze niet meer gebruiken.
Als u voor uw gezin 1 beeldscherm zou willen hebben, bel dan even naar meester
Gérard via het nummer van school (040) 8489221.
Dode hoek project:
Aanstaande donderdag, 26 november, nemen de leerlingen van groep 7 en 8
deel aan een verkeersles over de dode hoek.
De les is bedoeld om kinderen te laten ervaren wat de chauffeur van een grote
vrachtauto wel of niet ziet. Leerlingen leren op een veilige manier omgaan met
grote voertuigen in het verkeer. Tijdens deze les komt er een echte vrachtauto op
school. De leerlingen krijgen uitleg, ze kunnen de chauffeur vragen stellen en zelf
achter het stuur klimmen.
Zien ze hun klasgenoten wel of niet in de spiegels en hoe ga je als fietser veilig om
met bussen of vrachtauto’s in het verkeer….
Kortom: Een erg waardevolle les voor onze kinderen!

Kerstviering
De voorbereidingen voor de kerstviering zijn in volle gang. Meer nieuws hierover
ontvang je binnenkort!

