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Corona versoepelingen op Atalanta 

U heeft vast gehoord dat er verschillende corona maatregelen versoepelen of 

zelfs verdwijnen. Dat geldt ook voor onze school en daar zijn we heel blij mee. Na 

de carnavalsvakantie gaat de school weer open voor ouders/ vrijwilligers en 

andere partners die verbonden zijn aan de school. 

De grootste veranderingen zetten we op een rijtje: 

- Ouders mogen naar binnen. 

- 1,5 meter afstand is niet meer nodig. 

- Een mondkapje is niet verplicht. 

- Ouders met klachten blijven op het plein. 

- Iedereen die positief getest is (ook kinderen) gaan in quarantaine. 

 

Het advies voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 om twee maal per week te testen blijft. 

Daarom zal de school elke twee weken zelftesten uitdelen aan de kinderen. 

De start van de school gaat ook anders na de vakantie: 

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen op het plein komen. Vanaf dat moment is er 

ook iemand van school op het plein. 

Om 8.25 uur gaat de bel en dan gaan alle kinderen zelfstandig naar binnen en 

naar de klas. De leerkracht vangt de kinderen op bij het lokaal. 

Hierbij nogmaals een oproep om op tijd op school te komen. Om 8.30uur start de 

les en dan verwachten wij alle kinderen in de klas. Kinderen die regelmatig te laat 

op school komen moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. 

Ouder vragenlijsten 

Enkele weken geleden heeft u een mail 

ontvangen met een link naar een vragenlijst. 

Deze vragen gaan over ons onderwijs en hoe 

tevreden u daar over bent. Er hebben al 

ongeveer 40 ouders gereageerd. Alvast onze 

dank aan die ouders. 

 

We hebben de kinderen beloofd dat als er 60 

ouders de lijst hebben ingevuld dat de school dat voor een lekkere verrassing 

zorgt. Helpt u mee om dit aantal te halen? U heeft nog 3 dagen om de 

vragenlijsten in te vullen. 

  

Agenda 

 

25-02 Carnaval op school 

  School om 12.15 uur uit 

 

07-03 Start na de vakantie 

11-03 Studiemiddag, alle kinderen 

  zijn om 12.15 uur vrij 

 

14-03 t/m 17-03 rapportgesprekken 

 

17-03 Vergadering medezeggen- 

  schapsraad 

24-03 Studiedag, alle kinderen vrij 
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BSO ook op vrijdag open  

Korein heeft goed nieuws! De BSO groeit en daarom gaat de BSO ook op vrijdag 

open. Op Atalanta worden de kinderen voortaan op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag na schooltijd opgevangen. Op woensdag maken we nog 

gebruik van een andere Korein locatie. We hopen dat we binnenkort op alle 

dagen BSO kunnen aanbieden op Atalanta. 

Heeft u vragen over de BSO of heeft u opvang nodig dan kunt u terecht bij 

Rebecca, Inge of Simone van de Loo (locatiemanager Korein). 

 

Carnaval op Atalanta 

Aanstaande vrijdag vieren we carnaval op school. We hebben een mooi en vrolijk 

programma voor de kinderen gemaakt. U heeft hiervoor al een brief ontvangen.  

Wij hopen alle kinderen vrijdag in hun mooiste verkleedkleding te zien op school. 

Samen maken we er een feestelijke ochtend van. 

LET OP: de school is om 12.15 uur en dan begint de vakantie. 

Rapporten en gesprekken 

Binnenkort ontvangen de kinderen hun eerste rapport. Dit gebeurt tegelijk met 

een gesprek samen met de leerkracht over de ontwikkeling van uw zoon/ 

dochter. Na de vakantie krijgt u weer de mogelijkheid om via de schoolapp in te 

schrijven. U ontvangt hierover na de vakantie meer informatie. 

Nieuwsbrief bibliotheek 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de bibliotheek. Er is ook een versie in het 

Engels. 

 

 

 

 


