Nieuwsbrief 11: 24 november 2017
Data om te onthouden:
Vrijdag 1 december: continurooster voor groep 1 t/m 8 i.v.m. schaatsen: lunchpakket mee
Maandag 4 december: gesprek ouders met Gea Koops
Maandag 4 december: screening leerlingen geboren 2007
Maandag 4 december: controle hoofdluis
Dinsdag 5 december: Sint komt op school. Middag vrij.
Woensdag 6 december: Studiedag, de kinderen zijn vrij.

Informatie van de directeur Jannie Baron:
Vrijdag 1 december hanteren wij voor alle leerlingen het continurooster in verband met het
schaatsen in Alkmaar van groep 4 tot en met groep 8. Dit betekent dat de school om 14.00
uur uitgaat.
Soms kan het voorkomen dat wij door onvoorziene omstandigheden
de schooltijden moeten aanpassen. Dat onze leerlingen op 1
december gratis mogen schaatsen is een situatie waar wij in juni nog
niet van op de hoogte waren. Voor ouders die beiden werken, kan
dat betekenen dat de kinderen niet om 14.00 uur op gehaald kunnen
worden.
Natuurlijk vangen wij de kinderen op school op als u ze niet kunt
ophalen. Wilt u het aan ons doorgeven, als uw zoon of dochter van
de opvang tot 15.15 uur gebruik gaat maken?
OPROEP:
Omdat wij het achterste lokaal gaan inrichten als tweede kleutergroep zoeken wij een
opslagplek voor tafels, stoelen en kasten.
Als u voor ons een hoekje in uw loods heeft, waar wij
tijdelijk meubilair kunnen opslaan, wilt u ons dat dan
laten weten?
Alvast bedankt.
Jannie is aanwezig:
Maandag 27 november de ochtend
Dinsdag 28 november
Woensdag 29 november
Donderdag 30 november

Nieuws vanuit PO-Front - in actie
In oktober is er massaal gestaakt in het basisonderwijs. Stichting Atrium ondersteunde toen
de acties die ook door alle 6 de Atriumscholen zijn gevoerd.
Op dit moment is het, vanwege het nieuw aangetreden kabinet, even luw in de media t.a.v.
de PO-acties. Echter, het PO, zowel de leraren (PO-Front –in actie) als de werkgevers (de PO
Raad) blijven op de barricade.
Aan de eerder gestelde eisen van het basisonderwijs, om 1,4 miljard euro te verkrijgen
(salarissen omhoog en werkdruk naar beneden, om zo het lerarentekort te kunnen
opvangen in de toekomst) is niet tegemoet gekomen.
De nieuwe onderwijsminister Arie Slob, heeft van de PO-Raad & het PO Front het ultimatum
gekregen om uiterlijk in de week van 5 december – als de 2e Kamer waarschijnlijk de OCWbegroting behandelt te reageren.
Het primair onderwijs wil weten hoe en wanneer de 900 miljoen voor salarissen en de 500
miljoen euro voor werkdrukbestrijding er gaan komen.
Indien er, na gesprekken die momenteel intensief gevoerd worden met leerkrachten,
onderwijsondersteuners, schoolleiders en –bestuurders, geen oplossing komt, is het PO
bereid nogmaals te gaan staken.
We informeren u hierover, liefst tijdig, als er ook op de school van uw kind(eren) wordt
gestaakt – hetzij in december of januari. Hopelijk heeft u begrip voor de eisen van het
basisonderwijs en ziet u dat ook op onze scholen de onderwijscontinuïteit onder druk staat
door het lerarentekort. Indien er acties komen, zal dit landelijk aangekondigd worden. Ook
de directeur van uw eigen school zal u, samen met de bestuurder van stichting Atrium op de
hoogte houden.
Binnenkort gaan we u over dit soort bovenschoolse en bestuurlijke zaken ook informeren
middels een vernieuwde versie van de Atrium Nieuwsbrief.

Nieuws uit groep 1/2
De afgelopen week veel regen. Buitenspelen zat er niet in en
daarom zijn wij heel goed bezig geweest in de speelzaal.
Klimmen en klauteren, dieptesprong, koprol en van de
glijbaan.
Ook in de klas waren de kinderen heerlijk bezig en ontdekten
dat het magnetische constructiemateriaal toch wel heel
bijzonder is. Eerst werden er vnl. platte en iets ruimtelijke
constructies gemaakt met alleen het materiaal. Eén van de
kinderen ontdekte, dat de stukjes aan de stoel ‘plakten’. Dat
moest toch eens goed uitgezocht worden. Even proberen, hé:
het plakt niet aan het hout, maar wel aan het ijzer!

Mad Science show
Karla Knalgevaar kwam vandaag een Mad Science show over
lucht presenteren en demonstreren. Verschillende kinderen
mochten haar helpen met haar proeven, zij hebben o.a. de
luchtstroom met een föhn en bladblazer nagebootst. Wij
hebben ook ontdekt dat vacuüm gezogen objecten erg sterk
zijn (en niet van elkaar los te trekken zijn) en met behulp van
rook konden wij zien dat je lucht gericht kan schieten. Zij sloot
haar show af met deze geweldige proef.
Via de flyer van Mad Science kun je precies vinden hoe je
jezelf aan kan melden voor de cursus!

Hoofdluis
Tijdens de afgelopen hoofdluiscontrole hebben wij in groep 5/6 geen neten
meer aangetroffen.
Wij controleren weer de gehele school op aanwezigheid van hoofdluis en neten op maandag
4 december.
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier (telnr. 06-54977507).

Hij komt, hij komt…….
De gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken. Een tijd met vele leuke activiteiten
voor de kinderen.
Wij hebben van de pieten gehoord dat de kinderen, op dinsdag 28 november, hun schoen
mogen zetten in de klas.
Wilt u zorgen dat er een extra schoen mee komt naar school die dag?
De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan Sinterklaas weer een beetje helpen en maken
surprises.
De lootjes, met daarop alle informatie, zijn getrokken en wij zijn
benieuwd naar alle originele creaties.
Op maandag 4 december moeten alle kinderen van gr. 6 t/m 8
vanaf 8.20 uur hun surprise in de speelzaal neerzetten.
Alle groepen zullen in de loop van de dag een kijkje gaan nemen
om al het moois te bewonderen.
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas met zijn pieten onze school bezoeken.
Wij verwachten Sinterklaas tussen half 9 en kwart voor 9 bij het schoolplein.

Alle kinderen gaan eerst naar de klas en komen dan samen met de leerkracht naar buiten.
Als ouders bent u natuurlijk van harte uitgenodigd om ook de Sint te verwelkomen.
Wilt u eraan denken dat u niet langs het schoolplein parkeert, zodat Sinterklaas er
makkelijk langs kan?
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit en hoeven ‘s middags niet meer naar school.
Op woensdag 6 december hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij.

