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Agenda januari 2020 

 
19-12  Kerstviering 

20-12  Kinderen middag vrij 

23-12 t/m 3-1  Kerstvakantie 

6-1  Naschoolse ronde 3 

9-1  MR vergadering 

10-1  Kleuters vrij 

13-1  OR vergadering 

22-1  Voorleesontbijt 

24-1  Koffieochtend 

28-1 Nieuwsbrief 

 

Kerstviering 

Kerstmis, tijd voor gezelligheid en dat merken we ook op Atalanta. De school is 

sfeervol ingericht dankzij de fantastische inzet van al onze medewerkers en 

vrijwilligers.  

Nog maar een paar dagen en dan gaat de kerstvakantie beginnen. 

We sluiten het jaar donderdagavond samen af met een gezellige culinaire  

kerstviering. Neem iets lekkers mee van thuis want de school wordt omgetoverd  

tot een werelds restaurant. Belangrijk is dat je zelf zorgt voor een bord, mok en 

bestek. Kinderen met hun ouders/verzorgers mogen gaan genieten van elkaars 

favoriete gerechten. De viering is van 17.00 uur tot 18.00 uur in onze school.  

Bij binnenkomst wordt de tafelschikking aan je verteld. 

Vrijdag is de school om 12.00 uur uit. 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne dagen, een feestelijke jaarwisseling en een  

gezond nieuwjaar. Wij zien iedereen graag op school terug op maandag 

6 januari 2020.  
 

 
 
Juffrouw Inge benoemd tot adjunct-directeur 

Vanaf 1 januari wordt juffrouw Inge benoemd tot adjunct-directeur. Zij zal in haar 

nieuwe functie ook  het bestaande takenpakket van IB invullen. Deze benoeming 

is mogelijk omdat we voor het totale spilcentrum continuïteit voor de toekomst willen 

realiseren. Wij willen juffrouw Inge van harte feliciteren met haar nieuwe functie van 

Adjunct directeur! 

 

Geen activiteitenbijdrage 

De mr heeft samen met de school afgesproken om dit jaar een proef te draaien. 

Wij zullen u niet meer om een ouderbijdrage van 15 euro vragen, maar alleen een 

bijdrage voor het schoolreisje van 20 euro. In het voorjaar ontvangt u een brief met  

de bijdrage voor het schoolreisje.  

 

Herstel Meneer Rick 

Steeds vaker is meneer Rick weer op onze school te vinden. Het gaat goed met zijn        

herstel. Na de kerstvakantie zal hij weer volledig aanwezig zijn. Wij wensen hem een   

gezond nieuwjaar! 
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Kinderpostzegelactie door Yasin Ince gr. 7B 

Kinderpostzegel actie lastig maar goed afgelopen.  

Kinderen hebben hun best gedaan voor dakloze kinderen.  

  

De kinderen van groep 7 hebben in Eindhoven van 25 september tot 2 november  

geld opgehaald voor dakloze kinderen. Dit is om spullen  

te kunnen aanschaffen zoals een fiets of een bed voor dakloze.  

De kinderen van groep 7b basisschool Atalanta hebben 1041 euro opgehaald voor 

dakloze kinderen. Dit jaar deden veel mensen alsof ze niet thuis waren of ze wilden 

niet kopen. Gelukkig waren er wel mensen die doneerde tussen de 5 en de 15 euro.  

Heel veel mensen wilden contant betalen maar dat mocht niet. Alleen met  

de oude of nieuwe manier kon je betalen. De oude manier is dat je een brief invult 

en het dan van je bankrekening wordt gehaald en wordt het bezorgd. De nieuwe 

manier is dat je het via mobiel doet.  

Nederland was in 1924 het land dat kinderpostzegels ging verkopen. Dat deed 

Nederland in het jaren 1942-1944. Dus in het oorlog jaren. Groep 7B heeft maar 13 

kinderen maar ze hebben wel best veel geld verzameld :1041 euro. Dit is 

best veel geld voor maar 13 kinderen. Groep 7a heeft meer kinderen in de klas en 

heeft 541 euro verzamelt. Dat is 1582 euro met beide groep 7 a en b.  

Maar niet alleen basisschool Atalanta deed mee. Heel Nederland deed met de  

kinderpostzegel actie. En in totaal heeft Nederland heeft een bedrag van 9.400.000 

euro opgehaald met de actie. Als je denkt dat er 17.000.000 mensen in Nederland 

wonen. Maar niet iedereen doet mee. Ongeveer 20 procent zijn kinderen. Dus dat 

is nog best goed. Dus je hoeft niet mee te doen in je groep met de  

kinderpostzegelactie maar als je het doet maak je misschien een dakloze blij.   

 
Reflectionday op Atalanta 

In het najaar zijn de dagen kort. De kinderen gaan s’ morgens in het donker of  

schemer naar school en zichtbaarheid in het verkeer is dus juist nu erg belangrijk.  

Goed om te weten dat 95% van winterkleding te donker is waardoor kinderen 

onvoldoende opvallen in het drukke verkeer. 

Goed dat we daarom als school meedoen aan het verkeersproject: Reflectionday.  

Dit project loopt van 1 december tot 21 januari en hierbij staan zichtbaarheid en 

reflectie centraal. Het belang van goed zichtbare kleding en materialen bij 

basisschoolkinderen wordt benadrukt. Alle kinderen hebben een fluorescerend 

hesje gekregen. Belangrijk dat ze dit hesje zoveel mogelijk in het verkeer dragen. 

Kinderen, ouders en leerkrachten mogen foto’s insturen van kinderen in het verkeer  

met het hesje aan. Er zijn mooie prijzen te winnen dus “flitsen ”maar! 

Foto’s mogen gemaild worden naar: info@reflectionday.nl met vermelding van 

naam van het kind, school en woonplaats.     

   Verkeersveiligheid verbeteren doen we samen! 

 

Schoolfruit 

Dankzij de geweldige inzet van ouders die voor onze kinderen fruit willen 

snijden, krijgen de leerlingen op dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit.  

De kinderen maken kennis met verschillende soorten fruit en daar wordt  

dankbaar gebruik van gemaakt. 

Wij stimuleren het gezonde eetgedrag van uw kind en hopen dat u het gezonde 

tussendoortje ook blijft aanmoedigen! 
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De ontdekfabriek 

Sinterklaas had dit jaar wel een heel bijzonder cadeau meegebracht. Elke groep 

kreeg een cheque met daarop een uitnodiging voor de ontdekfabriek op Strijp S. 

Op 11 en 12 december zijn de kinderen op pad gegaan en hebben een dagdeel 

mogen genieten. Het was leerzaam en actief! 

 

 

             

 

       

                        

  Groep 4 actief bij de  

              Ontdekfabriek op Strijp S 

 

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK   
   

Tech & Play Kids Festival 
Kom ook naar het allerleukste festival van de kerstvakantie! Tijdens 

het Tech & Play Kids Festival ontdek je je gek. Een dag lang kun je: je eigen robot 

bouwen, de snelste auto ontwerpen, slijm maken, echte VR-brillen uitproberen, de 

nieuwste FIFA spelen, een 3D-poppetje van jezelf maken… en nog heel, heel, heel  

veel meer! 

 

Het Tech & Play Kids Festival is op zaterdag 28 december in het  

Beursgebouw Eindhoven. Voor iedereen van 4 tot 12 jaar zijn er leuke dingen  

te doen. Voor de hele kleine broertjes en zusjes is er een voorlees- en speelhoekje. 

En de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes? Die experimenteren natuurlijk 

gewoon mee! 

Bestel snel je tickets, voor slechts € 2,- per persoon, op 

www.bibliotheekeindhoven.nl/techandplay. 

 

FIJNE FEESTDAGEN 

Namens de Bibliotheek Eindhoven wens ik je fijne feestdagen toe!   
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