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Directeur op Atalanta 

Zoals u weet neemt Rebecca na 6 jaar afscheid 

van Atalanta. In de afgelopen weken is een 

commissie bij elkaar geweest om na de te denken 

over haar opvolger. 

 

Wij zijn heel blij en trots dat we u kunnen laten weten dat juffrouw 

Inge benoemd is tot waarnemend directeur van Atalanta. Zij is bij 

de meeste ouders en kinderen bekend als IB-er en Adjunct 

directeur van de school. Na de zomer start zij als directeur. 

 

Haar rol zal tijdelijk zijn. Rond de Kerst zal een sollicitatie procedure 

worden opgesteld voor een vaste directeur van Atalanta. 

 

Wij feliciteren Inge met haar benoeming en wensen haar veel 

succes en plezier in haar nieuwe rol. 

 

Groepsverdeling 2022-2023 

In het onderstaande schema ziet u de verdeling van de 

leerkrachten over de groepen.  

Leerjaar  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1/2 Emmy  Emmy  Joreen  

(*Emmy) 

Esther  

(*Emmy) 

Esther 

(*Emmy)  

1/2  Joreen  Joreen  Lilianne 

  

Lilianne  Lilianne  

1/2  Lonneke  Lonneke  Lonneke   Petra  Petra  

3  Jalana  Jalana  Patricia   Patricia  Patricia  

4  Linda  Linda  Linda   Marieke  Marieke  

5  Esmee  Esmee  Marieke   Esmee  Esmee  

6  Sophie  Sophie  Sophie   René   René  

7  Lieke  Lieke  Yvette   Yvette  Yvette  

8  Sven  Sven  Sven   Sven  Sven  

*Na de herfstvakantie is juffrouw Emmy er heel de week voor de 

groep 

Vandaag gaat ook de verdeling van de kinderen over de 

kleutergroepen en groep 3 mee met het rapport. 

 

Tijdens het doorschuifuurtje op donderdag 21 juli maken alle  

kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht. Ook kinderen die na de 

zomer starten op Atalanta worden hiervoor uitgenodigd. 
 

In de groepsverdeling ziet u de naam van een nieuwe collega.       

Agenda 

 

13-07 Ouder bedank ochtend 

 

18-07 Start feestweek 

22-07 School om 12.15 uur uit 

  Start van de Zomervakantie 

 

5 september 2023 start het nieuwe 

schooljaarschooljaar 
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Zij zal na de zomer starten op Atlanta in groep 1-2. Wij zijn heel blij 

dat zij voor onze school gekozen heeft. Hieronder stelt zij zich aan u 

voor. 
 

 

Via deze weg stel ik me graag voor.  

 

Mijn naam is Emmy Bos. Ik ben 43 jaar en 

woon in Eindhoven. Ik houd van dagjes uit in 

Nederland, pub-quizzen en doe aan 

bootcamp.  

 

In het komende schooljaar mag ik voor 

groep 1-2 staan. Tot de herfstvakantie doe ik 

dat nog samen met juf. Esther.  

Een mooie, nieuwe uitdaging! Ieder kind is 

uniek en verdient mijn aandacht. Ik vind 

belangrijk, dat kinderen met plezier naar 

school gaan en later terugkijken op een fijne basisschooltijd.  

 

Ik heb veel zin in mijn nieuwe baan als leerkracht op Atalanta. Tot 

de herfst zal ik maandag en dinsdag ik op school zijn.  

Samen met de kinderen, ouders/verzorgers en collega’s hoop ik er 

een onvergetelijk leerjaar van te maken. 

 

Voor nu een fijne zomervakantie en graag tot ziens op school. 

Emmy 

 

Ouder bedank ochtend 

Woensdag 13 juli zijn alle ouders welkom in 

de hal van de school voor de ouder bedank 

ochtend. Alle klassen hebben een optreden 

of verrassing voorbereid waarmee ze u 

willen laten weten dat ze blij zijn met uw hulp 

dit jaar. De ochtend start vanaf 9.00 uur en 

zal ongeveer een uur duren. De kinderen 

rekenen op uw aanwezigheid. 

 

Programma feestweek 

De laatste schoolweek wordt een feestelijke week georganiseerd 

voor de kinderen. Vandaag ontvangt u een brief met informatie 

over alle praktische zaken. Hieronder vindt u een kort overzicht van 

het programma: 
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Dag Activiteiten 

maandag ‘s Middags een voorstelling door de 

theatergroep Hilaria. 

Dinsdag -Sportdag 

-Vanaf 14.00 uur afscheid van Rebecca voor 

ouders (zie uitnodiging) 

Woensdag Afscheid van groep 8 

 

Donderdag -Doorschuifuur, kennis maken met de nieuwe 

leerkracht(en) 

-Groep 8 is vrij 

Vrijdag -Spelen bij speeltuin De Splinter 

-Om 12.15 uur start voor iedereen de 

Zomervakantie 

-Groep 8 is vrij 

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie. Op maandag 5 

september zien we alle kinderen en ouders graag weer terug op 

school. 

 


