Nieuwsbrief 6: 13 oktober2017

Data om te onthouden:
Maandag 16 oktober: luizencontrole groep 5/6
Vrijdag 20 oktober: studiedag, de kinderen zijn vrij
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober: herfstvakantie
30 okt. t/m 3 nov.: evt. oudergesprekken van ZIEN!
Informatie van directeur Jannie Baron:
Met ingang van dit schooljaar wordt er binnen Atrium een nieuwe opzet van een
gezamenlijke plusklas gestart in de vorm van 'klas in de cloud'.
De pilot hiervan start binnenkort en er zullen van iedere school binnen Atrium vier
leerlingen aan gaan deelnemen.
Na deze pilot zal er vanaf januari de mogelijkheid zijn om meer leerlingen deze kans te
bieden.
Wij wensen onze leerlingen, die hiermee gaan starten, veel plezier en uitdaging!
Meer informatie kunt u vinden op de volgende website:
https://klasinthecloud.wordpress.com

Jannie is aanwezig:
maandagochtend 16 oktober
dinsdag 17 oktober
woensdagochtend 18 oktober
vrijdag 20 oktober studiedag team
Herinnering ZIEN!
Fijn om te zien, dat er al veel vragenlijsten van ZIEN! retour komen. Heeft u de vragenlijst
van uw kind nog niet ingevuld, dan is het erg prettig als wij die vóór 17 oktober nog van u
ontvangen via de mail.
Nieuws uit groep 8:
In de week van 9 oktober organiseert NME
(Natuur- en milieueducatie) zoals elk jaar de
Duurzame Week.
Op 10 oktober is de dag van de Duurzaamheid en
op deze dag worden er landelijk allerlei acties

gehouden om aandacht te geven aan het onderwerp duurzaamheid.
Eén van de acties is het voorlezen van een duurzaam verhaal op duizenden scholen. Dit jaar
werd er voorgelezen uit het boekje “de Wereld van Voedsel.”
Om deze reden kwam de wethouder van Duurzaamheid voorlezen in groep 8. Omdat de
wethouder kwam voorlezen, zal er waarschijnlijk ook een stukje in de krant met stadsnieuws
worden geplaatst.
Tevens doet groep 8 mee aan een tekenwedstrijd; ´Ontwerp je eigen gezonde woning.´
Deze wedstrijd is georganiseerd in samenwerking met de NeroZero-woning die in
Heerhugowaard wordt gebouwd. In deze woning komt een lab waar innovatieve technieken
getest en geïmplementeerd worden, die naast energie producerend ook comfortabel en
gezond zijn. De kinderen moeten een tekening/ontwerp maken van een duurzaam huis en
kunnen hiermee prijzen winnen.

Kuzuia organiseert:
Een interactieve bijeenkomst voor kids in de herfstvakantie!




Luisteren, voelen en kijken naar geluid
Op reis met een kinderklankreis thema ‘Herfst’
Spelen met klank en klankschalen

Kuzuia organiseert de bijeenkomst twee keer namelijk:
Woensdag 25 oktober van 10.00-11.30
Donderdag 26 oktober van 10.00-11.30
Kosten: 12,50 per kind
Bel of whatsapp 06-46496038
Mail: info@kuzuia.nl
De bijeenkomsten vinden plaats op De Eg 2 in Heerhugowaard de Noord

