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Agenda 

 

30 januari Staking 

31 januari School dicht i.v.m de 

  Staking 

7 februari Studiedag, alle   

kinderen zijn vrij 

13 februari MR vergadering 

14 februari Koffieochtend 

17 t/m 20 feb Rapportgesprekken 

18 februari ’t Vlinderke maart 

21 feb  Carnaval 12.15 u  

  School uit 

24 t/m 28 feb Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Nieuwe kleutergroep en peutergroep gestart op Atalanta 
We merken dat steeds meer ouders hun kind op Atalanta willen inschrijven. Dat is 

heel goed nieuws waar we trots op zijn. Om de kwaliteit te blijven bieden die u en 

uw kind van ons gewend is hebben we gekozen om tot de zomervakantie een 

derde kleutergroep te starten. Naast de olifanten en de krokodillen is vanaf 27 

januari ook de apengroep een vaste kleutergroep op Atalanta. Juffrouw Susanne 

Laureijsen is vanaf 1 januari op Atalanta werkzaam en zij draait de apengroep. 

Hieronder stelt zij zich aan u voor: 

 

Hallo allemaal,  

Na de kerstvakantie heeft u een nieuw gezicht zien 

rondlopen op school. Ik ben Susanne Laureijsen, 25 jaar, en 

ik woon in Eindhoven. Ik ben de juf groep 1c (de 

apengroep). Het hele schooljaar ben ik op school van 

maandag t/m vrijdag. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij 

Jong Nederland, ik ben leiding van een groep met kinderen 

van 10-12 jaar, ik dans en ga graag op reis. Ik heb er onwijs 

veel zin in! Ik wil er op de Atalanta er een leuk en leerzaam 

jaar van maken samen met de kinderen, collega’s en 

ouders. Kom gerust met vragen of gewoon voor een 

gezellig praatje J. 

- Susanne Laureijsen. s.laureijsen@skpo.nl 

 

Ook bij de peuters merken we dat we groeien. Er is ruimte gevonden om een 

tweede lokaal in te richten waar een nieuwe peutergroep gaat starten. Het 

lokaal bevindt zich aan het einde van de kleutergang. Per 1 februari draait 2 

ochtenden in de week de tweede peutergroep. Amber Soontiëns wordt de 

nieuwe collega bij Korein en zal een vast gezicht worden bij de peuters en BSO. 

Hieronder stelt zij zich aan u voor: 

Hallo allemaal,  

Langs deze weg wil ik me graag even voorstellen aan jullie! Vanaf 1 februari zal ik 

werkzaam zijn bij de vestiging van Korein binnen basisschool de Atalanta. Jullie 

zullen me vooral aanwezig zien bij de peuterspeelzaal, maar zeker ook met 

regelmaat bij de BSO. En ik kan alvast verklappen: ik heb er 

enorm veel zin in! 

Mijn naam is Amber Soontiëns, ik ben 45 jaar en woon 

samen met mijn man, 2 kinderen en kat in Eindhoven. Op dit 

moment ben ik leerkracht in het speciaal onderwijs, maar 

daarvoor heb ik al heel wat jaartjes als peuterjuf gewerkt bij 

Peuterplaza. Boeken (voor)lezen doe ik heel graag, net als 

creatief bezig zijn met stof of garen. Daarnaast vind ik het 

erg leuk om spelletjes te doen, muziek te maken of 

muzieklesjes te geven, ja zelfs bij de peuters kun je dat doen, 

hoor! 

In mijn vrije tijd ben ik vaak in het zwembad bij het synchroonzwemmen te vinden, 

als trainster of als aanmoedigster van het team van mijn dochter. Het is niet zo’n 

bekende sport, maar we zijn er zelfs al mee naar buitenlandse wedstrijden 

geweest in Frankrijk, Zweden en Hongarije. 

Binnenkort wil ik graag met jullie allen kennis maken, kinderen, ouders en 

collega’s. Tot snel!  Vriendelijke groeten, Amber Soontiëns 
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Kom op tijd op school! 

We zien regelmatig dat kinderen te laat komen. Het is erg vervelend wanneer de 

les steeds onderbroken moet worden door laatkomers. Dit kan geen regelmaat 

worden! 

Wij gaan het op tijd komen scherper controleren.  

De deuren van onze school gaan om 8.25 uur open en 

wij verwachten dan ook dat kinderen om 8.30 uur in hun 

klas zijn. Komt uw kind te laat dan wordt hier een 

aantekening van gemaakt. Na de derde aantekening 

zijn wij verplicht om de leerplichtambtenaar in te lichten. 

Hij zal dan contact met u opnemen. 

Laten we er samen voor zorgen dat de groepen op tijd 

kunnen starten en de kinderen hun lessen ongestoord 

kunnen volgen. 

 

Rapporten groep 3 t/m 8 nieuwe stijl 

Vanaf dit schooljaar zijn de rapporten veranderd. Met name de lay-out ziet er 

anders uit dan u gewend bent. U ontvangt vandaag (28 januari) een uitnodiging 

voor het rapportgesprek middels een brief die uw zoon/dochter heeft 

ontvangen. 

Voor de leerlingen van groep 8 geldt een andere uitnodiging in verband met de 

advisering voor het voorgezet onderwijs. De ouders van groep 8 zijn door de 

leerkracht al geïnformeerd. 

 

Staking 

  Donderdag 

Op donderdag staken verschillende collega’s en een aantal niet. De collega’s 

die niet staken geven op deze dag les aan hun groep. Dat betekent dat we op 

donderdag 30 januari de kinderen van de volgende groepen op school 

verwachten: 

  

Juffrouw Patricia:Groep 1/2A in de middag vanaf 13.00 uur naar school  

Meester Sven:Groep 5   

Juffrouw Marieke:Groep 7A   

Juffrouw Fenne:Groep 7B   

Juffrouw Sophie:Groep 8   

  

De kinderen van de overige groepen blijven op 30 januari thuis omdat de 

leerkrachten van deze groepen gaan staken.  

  

Belangrijk! De naschoolde activiteiten van deze dag gaan WEL door. De 

kinderen komen vanaf 14.45 uur naar school om mee te doen aan het 

programma waarvoor zij zich hebben ingeschreven.  

 

Vrijdag 

  Op vrijdag 31 januari zal de school voor alle kinderen dicht zijn. Het merendeel 

van het team doet mee aan de stakingsdag die vanuit SKPO wordt 

georganiseerd. Wij verwachten alle kinderen weer op maandag 3 februari op 

school.   

De school kan op beide stakingsdagen geen opvang voor de kinderen 

verzorgen. De BSO van Korein is op de hoogte van de staking en zal open zijn 

voor de kinderen die gewoonlijk gebruik maken van de opvang. Mocht u 

gebruik maken van een andere BSO dan kunt u proberen via hen de opvang te 

regelen.  

  

Door middel van de staking laten teamleden horen wat hard nodig is, namelijk 

een beroep dat aantrekkelijk is voor de toekomst en om de kwaliteit van ons 

onderwijs te kunnen waarborgen.   



 

 

    

 

De wensboom 

De eerste schoolweek hebben we met alle ouders en kinderen de wensboom 

Gevuld met een heleboel hele mooie wensen voor het nieuwe jaar. Wij zijn trots 

dat onze leerlingen jong en oud,  zo goed wisten te verwoorden wat hun wensen 

zijn voor 2020. Enkele hele mooie voorbeelden hebben we op de raam 

gehangen  

zodat u ze nog eens kunt nalezen. Hieronder volgen enkele wensen van de 

anderen. 

 

*** Ik wens dat mijn punten        ***Ik wens dat mijn 

tand  

   blijven groeien en dat ik            eruit gaat*** 

 een goed advies krijg*** 

 

   ***Ik wens dat de ruzie 

 in Iran & Irak stopt *** 

 

Voorleesontbijt 

Woensdag 22 januari was het weer het nationaal 

voorleesontbijt. Dit jaar kwam de wethouder Rik Thijs 

voorlezen aan de kleuters en peuters van basisschool 

Atalanta. Het boek waar hij uit voor las was 

Moppereend. De kinderen hebben erg genoten en 

de wethouder heeft mooi dat gesponsord werd door 

de AH van de kruisstraat.  

       
   

 

 

 

 

  

 

           Carnaval    

Op vrijdag 21 februari 
vieren wij carnaval op  
Atalanta. 

         Verder info Volgt… 

Gevonden voorwerpen  

Broodtrommel, kleding of andere spullen kwijt? Er liggen nog een heleboel 

gevonden voorwerpen in de kist bij onze conciërge. De spullen worden 

bewaard tot 7 februari, daarna gaan we het opruimen.  

Studiedag 7 februari 

Op vrijdag 7 februari is het studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Onze 

leerkrachten zullen deze dag gaan werken aan de groepsplannen en de 

voorbereiding op de  rapporten. De rapportgesprekken zullen worden 

gepland in de week van 17 februari tot 20 februari.  



 

 

     
   
           

   

            

 

 

 

 

 

 

Ieder jaar in januari worden de Nationale Voorleesdagen georganiseerd. 

De prentenboeken top 10 staat centraal. De hoofdrol is voor het prentenboek 

van het jaar, ‘Moppereend’. Geniet samen van voorlezen: het leukste moment 

van de dag! Zeker met deze prachtige prentenboeken. 

 

 
 

 

 

 

Tips: 

- Kijk op de speciale webpagina De nationale Voorleesdagen op  

Daar vind je liedjes, filmpjes en voorleestips, om thuis te lezen, te zingen en te 

spelen. 

  

- Kom naar Muziektheater De Mopperwolk op woensdag 22 januari 2020 in de 

bibliotheek Waalre. Voor kinderen vanaf 2 jaar. Reserveren aanbevolen: 

www.bibliotheekeindhoven.nl 

- Kom naar Kindertheater Stinkie Hond op zondag 26 januari 2020 in de 

Bibliotheek Eindhoven. Voor kinderen vanaf 2 jaar. Reserveren aanbevolen: 

www.bibliotheekeindhoven.nlLet op: reserveer zowel voor jezelf als voor je 

kind(eren) een ticket. 
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