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Start schooljaar 

We zijn inmiddels alweer een paar weken onderweg in het nieuwe schooljaar. 

Gelukkig hebben we allemaal op school een hele goede start gemaakt. 

Afgelopen vrijdag zijn we met alle groepen op schoolreisje geweest naar 

Toverland en kijken we terug op een hele leuke en gezellig dag. Nu nog een paar 

weken knallen en dan staat de herfstvakantie alweer in de agenda.  

 

                          
 

Studiedag 5 oktober 

Dinsdag 5 oktober is het de dag van de leerkracht. Onze stichting SKPO viert dat 

altijd samen met alle medewerkers. Dit jaar wordt het ’s middags gevierd in het 

PSV stadion. In de ochtend werkt het team aan Fides, de cursus waar we kinderen 

handvatten bieden bij hun sociaal emotionele ontwikkeling.  

De kinderen zijn op deze dag vrij. 

 

Schoolfotograaf vrijdag 15 oktober 

Op vrijdag 15 oktober komt de schoolfotograaf op school. Deze dag worden er 

schoolfoto’s gemaakt van uw zoon en of dochter. Ook worden er foto’s gemaakt 

met de broertjes/zusjes samen. Op verzoek van de fotograaf, geef uw kind 

kleurrijke kleding aan. 

                                     
 

Nieuw lid gezocht voor de medezeggenschapsraad 

Vacature Medezeggenschapsraad Basisschool Atalanta 

Aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van Basisschool Atalanta 

Beste ouder/verzorger, 

In de oudervertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad (MR) van 

Basisschool Atalanta is een vacature.  

De MR is samengesteld uit een vertegenwoordiging vanuit de leerkrachten en de 

ouders/verzorgers. In de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten over 

het beleid van de school geborgd. De school hecht grote waarde aan een goed 

functionerende MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle 

besluiten die het bestuur of de school moet nemen. De vergaderingen van de MR 

zijn openbaar en vinden gemiddeld zes tot acht keer in een schooljaar plaats.  

Agenda 

 

05-10 Studiedag: Alle kinderen vrij 

06-10 Start Kinderboekenweek 

 

15-10 Schoolfotograaf 

18-10 week van oudergesprekken 

 

25 t/m 29 okt. Herfstvakantie 
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Heeft u interesse om deze vacature in te vullen? Geef dit dan aan bij Rebecca 

Gelens, directeur van de school. Doet u dit vóór 15 oktober. Mochten zich meer 

kandidaten melden dan er plaats is? Dan zal een verkiezing volgen.  

Met vriendelijke groet, 

Medezeggenschapsraad Basisschool Atalanta 

 

Even voorstellen: 

Beste Lezers, 

Een nieuw gezicht bij Atalanta! Mijn naam is Jules, ik ben 23 jaar oud en 

woonachtig in het mooie Nijmegen. Afgelopen januari heb ik mijn diploma 

behaald aan de ALO en ben ik gaan werken voor het bedrijf Ludios. De eerste 

periode heb ik voor Ludios sport- en spelactiviteiten verzorgd op een BSO in 

Nijmegen en vorige week ben ik gestart met het begeleiden van kinderen van 

Atalanta op het schoolplein op het gebied van sport en spel. Na de herfstvakantie 

zal ik ook, samen met meester Rick, naschoolse activiteiten gaan organiseren voor 

de kinderen van Atalanta. Mijn doelen op de school zijn om de individuele 

motorische vaardigheden van de kinderen te verbeteren, ze beter te laten 

samenspelen en de kennis van de kinderen op het gebied van spellen en 

spelregels verbeteren. Hopelijk gaan de kinderen uiteindelijk, met mijn hulp, meer 

plezier beleven aan het bewegen! Heeft u een specifieke vraag voor mij, stel deze 

dan gerust. Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig en sta 

u na schooltijd graag te woord! 

________________________________________________________________________________ 

Ik ben Justus van Santen (25) en heb het genoegen om op deze mooie school les 

te mogen geven en invulling te mogen geven aan de gymlessen. Komend jaar ga 

ik de kinderen ze wegwijs maken in veel uiteenlopende, leuke en uitdagende 

sportieve activiteiten. Na een aantal weken les gegeven te hebben op Atalanta 

ben ik er al gauw achter gekomen dat er een fijne sfeer hangt met veel actieve 

en enthousiaste leerlingen. Ik heb er veel zin in! 

________________________________________________________________________________ 

 Mijn naam is Batoul Heijdenrijk. Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner. 

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de 

manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien 

lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld 

omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over de 

opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke 

leeftijd, wat kan je doen als een kind niet luistert of hoe ga je om met social media. 

Met dit soort vragen kan je bij mij terecht om samen een antwoord te vinden. 

Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit 

de sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten. Kortom 

kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt 

alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan 

kijken we samen wat nodig is. 

Hartelijke groet,  

Batoul Heijdenrijk - Zouhair 

06 30885640  

b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl   
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Nederlandse taalles voor ouders, het kan weer! 

Meedoen in de Wijken is een taal- en participatieproject van Humanitas, dat 

inwoners van Eindhoven van buitenlandse afkomst helpt met het verbeteren of 

leren van de Nederlandse taal, zodat zij actief kunnen meedoen in de 

samenleving. 

Het doel is participatie, beter Nederlands spreken het middel 

Voorbeelden: 

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, 

zelfstandig afspraken maken, een 'tien-minuten-gesprek' voeren op de school van 

de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren naar 

een baan.  

De ‘taalles’ is bedoeld voor ouders: 

- van buitenlandse afkomst 

- die kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal 

- die gemotiveerd zijn 

 

De taalcoach: 

De taalcoach is een vrijwilliger, die wij aan basisschool Atalanta verbinden. Wij 

zorgen vanuit Meedoen in de Wijken voor trainingen en begeleiding. 

Hoe kunnen ouders zich aanmelden? Hoe gaat het vervolgens? 

- De ouder vult zoveel mogelijk zelf zijn/haar gegevens op het 

aanmeldformulier in. Waar nodig ondersteuning bieden. (Rebecca Gelens 

heeft de aanmeldformulieren) 

- De aanmeldingen moeten voor de afgesproken aanmelddatum bij Rebecca 

binnen zijn 

- In overleg met Rebecca wordt een datum voor een groepsintake op school 

gepland om een groep te vormen van ongeveer hetzelfde niveau 

Nederlands en ongeveer dezelfde achtergrond. Zijn er ouders, die op dat 

moment niet in de groep passen, dan zijn er verschillende opties. Op de 

wachtlijst voor Atalanta staan of open staan voor een andere groep buiten 

de school. Bijvoorbeeld in een wijkgebouw. 

- Een startdatum wordt afgesproken 

- Instroom is niet mogelijk  

 

Groepsgrootte: 

Rekening houdende met de anderhalve meter afstand zal momenteel een groep 

van maximaal 5 deelnemers gevormd kunnen worden. 

Wat bieden wij? 

20 weken een taalbijeenkomst van 2 uren (in een half jaar) 

- Het is een cursus met een begin en een eind.  

- Een laagdrempelige cursus met praktische oefeningen 

- De deelnemers zijn tegelijkertijd vrij met de kinderen, dus alle schoolvakanties 

en studiedagen 

- De taalcoach werkt vanuit het Participatiedoel van de deelnemer  

- Waar mogelijk probeert de taalcoach rekening te houden/aan te sluiten bij 

de thema’s op school 


