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Beste ouders en verzorgers*,

Het Vlinderfeest gisteren is in een vrolijke sfeer verlopen. Fijn dat we de groepen weer
konden mengen en alle kinderen kriskras door de hele school deel konden nemen aan de
verschillende activiteiten. Dank aan de leden van de ouderraad die weer gezorgd hebben
voor de feestelijk aankleding van de school, de catering door de dag heen en het
opruimen!!



Ouders in de school?
Ja, wij willen graag de ouders en verzorgers weer ín de school ontmoeten. We hebben met elkaar
gewikt en gewogen en komen tot het volgende beleid:

- De leerlingen van de groepen 3 tot en
met 8 komen in de regel zelfstandig naar
binnen, u bent tussen 8.30 uur en 8.40 uur
en tussen 15.00 uur en 15.10 uur welkom
om even iets met de onderwijsgevende van
uw kind te bespreken, iets af te geven of
bijvoorbeeld bij de administratie een vraag
te stellen.

- De kinderen van de groepen 1-2 komen
ook zelfstandig binnen, net als nu. Maar u
bent welkom om met hen samen naar binnen te lopen, tot aan de klasdeur. Er is daar weinig
ruimte en de groepen zijn al aardig groot. Daarom kiezen we er nu voor u nog niet ín de
groepen te laten meedraaien bij de inloop.
En, we hebben hierover al eerder gesproken: houd u de handen op der rug? Laat hen zelf
hun tas dragen, uitpakken, ophangen, etc. Ze kunnen dit echt allemaal, en willen het ook zo
graag zelf doen.
De kinderen van deze groepen komen om 15.00 uur samen met de onderwijsgevende naar
buiten, ‘mét hun tas op hun rug!  ;-).

Onderhoud aan het schoolgebouw
Deze week zullen een flink aantal ‘lekke’ ramen worden vervangen. Het dubbel glas is 26 jaar oud,
en een flink aantal daarvan zijn niet meer lucht-en vochtdicht. Daardoor isoleren ze niet meer goed,
en verliezen we energie. Ook de kozijnen die aan onderhoud toe zijn, worden door de schilder flink
aangepakt. Tenslotte worden er nog nieuw deuren in de hoofdingang gezet, ook dat is hoognodig.

Namens Korfbalvereniging Atlantis; Lentespelen 2022
Het was de tweede keer dat we ons kersttoernooi hebben moeten annuleren vanwege de regels
rondom de coronapandemie. We duimen met zijn allen ervoor dat we in de volgende kerstvakantie
wel weer het beroemde schoolkorfbaltoernooi kunnen organiseren. Maar we laten dit jaar echt niet
zomaar voorbij gaan! We gaan nu op ons eigen sportveld aan de Hoofdweg in Mijdrecht een
lenteactiviteit organiseren. Geef je op en doe gezellig mee!

Het programma voor die dag is als volgt :
12:30 – 13:30 uur Groep 1 en 2
13:45 – 15:15 uur Groep 3, 4 en 5
15.30 – 17:00 uur Groep 6, 7 en 8

Met groep 1 en 2 gaan we spelenderwijs aan de gang met ballen en de korf en andere materialen.
We hebben gespecialiseerde trainers voor deze jongste groep, dus dat wordt voor ieder kind een
gezellige en leerzame activiteit. De overige groepen krijgen eerst een clinic met daarbij behorende
oefeningen om de kneepjes van het korfbalvak te leren en daarna gaan we echte partijtjes spelen.
Lekker even sportief bezig zijn met een wedstrijdelement, wie wil dat nou niet?



De kind(eren) graag in sportkleding laten komen. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

Wij willen natuurlijk van te voren een planning maken, vandaar dat inschrijving noodzakelijk is.
Graag opgeven voor zaterdag 19 maart a.s. via: lentespelen@kvatlantis.nl
Onder vermelding van voornaam en achternaam, school en groep. Ook kunnen op dit e-mailadres
eventuele vragen (of opmerkingen) worden gesteld.

Wij hebben er zin in! Jullie ook?
Tot ziens bij korfbalvereniging Atlantis aan de Hoofdweg in Mijdrecht

Belangrijke data
vrijdag 25 februari 12.00 uur start voorjaarsvakantie
maandag 28 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie

woensdag 16 maart ouderavond MR

Fijne vakantie en graag tot 7 maart!
Team Vlinderbos

*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder
gelezen worden.


