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Even voorstellen…  

Hallo mijn naam is Kelly van Dijk en ik ben 21 jaar. Voor de 

komende maanden kom ik het team bij Korein versterken ter 

vervanging van Latifa. Ik ben afgestudeerd 

onderwijsassistent en heb het altijd al leuk gevonden om 

kinderen dingen te leren en mee te helpen ontdekken. Ik 

hoop dat ik een goede toevoeging zal zijn bij de 

ontwikkeling van de kinderen. En ik kijk er ook erg naar uit om 

de komende tijd hier te werken en zelf ook wat bij te leren.  

Ziekmelden via de basisschoolapp 

Wist u dat je kunt ziekmelden via de basisschoolapp? 

Instructie installeren van de app. 

1 installeer app op je telefoon 

Wat moet u doen om jezelf aan te melden? 

Druk op button persoonlijke inbox , vraag inlog aan. 

Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van de BSN 

Nummer van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap 

meerdere BSN cijfers toevoegen indien u meerdere kinderen heeft op school. 

Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw mail adres. (controleer ook uw 

Spambox) Nu kunt u inloggen. U ziet nu de alleen de klassen van uw kinderen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval op Atalanta 
 

Vrijdagochtend 21 februari  
 

 

 

Carnaval op Atalanta 

Op vrijdagochtend 21 februari viert Atalanta carnaval op school. Kinderen mogen die 

ochtend verkleed naar school komen. Confetti en speelgoedwapens mogen thuis 

blijven. De kinderen hoeven geen fruit mee te nemen, de school zal zorgen voor iets 

lekkers tijdens het feest. 

 

Agenda 

17-2 tot 20-2  Rapportgesprekken  

21-2 Carnaval, school om 

12.15 uur uit  

24-2 tot 28-2  Voorjaarsvakantie  

2-3  Naschoolse Ronde  

4-3   OR vergadering 

6-3  Kleuters vrij  

9-3   Studiedag 

Alle kinderen vrij  

26-3  Koffieochtend  

27-3  Leerlingenraad 

31-3   MR vergadering   

Nieuwsbrief 
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Bedplassen daar wil je toch vanaf? 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van 

gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze 

avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij 

uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te 

pakken. In de bijlage ontvang je een uitnodiging van de GGD op donderdag 5 

maart. 

 

 

 

 


