JANUARI 2017

NIE U WS B RI EF
Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van Talentenschool Atlantis en Dol-Fijn.
Via deze weg geven we jullie graag extra informatie over de school, over de kinderen, wat er zoal
gebeurd is en wat er nog staat te gebeuren, leuke weetjes en dit aangevuld met foto's.
Ook zullen we op regelmatige basis een leuke puzzel of opdracht uitbrengen. Deze kunt u dan samen
met uw kind oplossen. Onze eerste opdracht voor jullie staat op pagina 3!

Afkortingen uitgelegd;
Dol-Fijn = Peuter- en eerste kleuterklas juf Lieze
K1 = Peuter- en eerste kleuterklas 
juf Lisa
K2 = Tweede kleuterklas 
juf Elke
K3 = Derde kleuterklas  juf Katrien
L1 = Eerste leerjaar 
juf Kim
L2 = Tweede leerjaar  juf Kirsten
L3 = Derde leerjaar 
juf Lyn
2de Graad
L4 = Vierde leerjaar  juf Melissa
L5
= Vijfde leerjaar
meester Stef
3de Graad
L6 = Zesde leerjaar meester Robin

1ste Graad

Nieuwe aanwinst Atlantis
Sinds een goede week heeft Atlantis er 6 nieuwe
vrienden bij.
Flor, Simba, Juleke,
Babs, Guusje en Didi.
Met deze geitjes leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te
nemen over dieren, opvoeding en wederzijds respect.
Elke dag krijgen andere leerlingen de kans de geitjes te voeren, te
verzorgen en hun verblijf schoon te maken.
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Nieuwtjes in de klas
 Juf Kirsten is in september bevallen van haar prachtige dochter Kato, gefeliciteerd!!!
 Vanuit Talentenschool De Boomgaard komen er binnenkort 3 stagiaires meekijken in de klas van juf

Elke voor een oriënterende stage. Eind januari en begin februari komt juf Elize lesgeven in de klas van
juf Elke
 Juf Yinthe loopt stage in het 1e leerjaar bij Juf Kim. Dit gaat zijn van 24 januari tot en met 2 februari.

Wij wensen Juf Yinthe veel succes.
 Juf Lyn werkt vanaf januari tot de paasvakantie op maandagmiddag in plaats van op dinsdagmiddag.
 Juf Melissa heeft op 30 januari een nascholing, dus het 4e leerjaar krijgt dan eenmalig een vervangster

Plannen voor de maand februari:
 Op 1 februari gaat het tweede leerjaar bibberen in de bib

 In de week van maandag 20

februari vieren we carnaval.
Verdere informatie over deze
week volgt nog.
 Allemaal oké! Groeien in zelfvertrouwen.
De Arendonkse ouderraden nodigen jullie uit op dinsdag

14 maart voor een lezing rond zelfvertrouwen bij
kinderen en jongeren. Inschrijven kan via deze link:
www.groeieninzelfvertrouwen.be

Feestje!!!!!!!!
Juf Sonja is jarig geweest en op
Dol-fijn konden ze dit natuurlijk
niet zomaar voorbij laten gaan.

Als je interesse hebt, wacht niet te lang. Er zijn maar een
beperkte aantal inschrijvingen mogelijk.

Op vraag van de politie willen we jullie wijzen op het volgende:
Sommige kinderen fietsen alleen naar school en op sommige dagen is het te donker
om zonder licht te fietsen. Vooral de kinderen van 8 tot 10 jaar oud,
moeten daar op geattendeerd worden.
De ouders die er niet bij zijn, moeten beseffen hoe gevaarlijk dit is.
Er is een verschil tussen de wettelijke uitrusting van de fiets en
wat een FIETSER bij duisternis moet hebben.
Een licht voor- en achteraan is verplicht in het donker, of overdag, wanneer
de zichtbaarheid minder dan 200m bedraagt (mist).
Dus meer lichten aan en gebruik je fluohesje!!!!
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Materialen
 Op onze school worden grote hoeveelheden

materiaal gebruikt om de leerlingen te stimuleren
om te leren. Wij hebben een vraag gekregen van
verschillende klassen of u als ouder de school en
daardoor uw kind kunt helpen door materialen
mee te geven aan uw kind.
 Bij Dol-Fijn vragen ze of u uw kindje

verkleedkleding en dierenknuffels mee kunt geven
voor hun thema circus.
 Juf Elke vraagt om lege potjes, doosjes ... voor in

hun winkeltje in de klas.
 Het eerste en tweede leerjaar gaan knutselen met

techniek. Dus de vraag is of u oude apparaten,
oud (elektrisch) speelgoed of oud gereedschap
heeft wat u niet meer gebruikt.

Aankomende of lopende thema’s
 Dol-Fijn  Het muziekmonster en het thema ‘circus’.
 De kleuters Atlantis  thema de winter zoals: ‘bbrr,

het is koud’ en ‘Bevriezen en ontdooien’.
 De eerste graad  atelier techniek, ontdekkers
 Het eerste leerjaar  Circus
 De tweede graad  lego wedstrijd. Hierbij zullen onze

leerlingen zelf een robot in elkaar gaan zetten en deze
zal geprogrammeerd moeten worden om bv. kleur te
kunnen onderscheiden.
 De derde graad  gaat programmeren.

Wist u dat:
Het klasje van juf Lieze geïntegreerd is in het kinderdagverblijf
Dol-Fijn. Zo kunnen de peutertjes
van het kwetternest samen met
Nicky enkele dagen in de week in
de klas bij juf Lieze gaan spelen
om zo aan gewenning te doen en
de overstap naar school zo klein
mogelijk te maken.

Meedenkertje: Leuke naam voor de nieuwsbrief.
Wij zijn op zoek naar een creatieve geest om een naam voor onze nieuwsbrief te verzinnen. We zoeken
een pakkende titel die uiteraard met Atlantis en Dol-Fijn te maken heeft.
En zeg nu zelf, hoe cool is het als jij diegene bent die de naam voor de nieuwsbrief heeft verzonnen.
Je kunt mee doen tot en met maandag 20 februari!!

Naam kind;……………………………………………………………………….
Klas; ………………………………………………………………………………
Naam nieuwsbrief: ………………………………..……………………………..
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Talentenschool Dol-Fijn

Talentenschool Atlantis

Pelgrimsplein 35 | 2370 Arendonk

De Maaskens 10 | 2370 Arendonk

014 65 47 65
Voor- en naschoolse opvang:
Website: www.bsatlantis.be

014 65 47 65
0497 3438 57
facebook: www.facebook.com/BSAtlantis
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