Maandbrief december 2019
Belangrijke data
Sinterklaas op school
Continurooster, kinderen om 14 uur uit
Deze dag geen naschoolse activiteiten
9 dec
Fun-atelier
11 dec
Zaalhandbaltoernooi groep 7
12 dec
Rondleiding nieuwe ouders
16 dec
Fun-atelier
19 dec
Kerstdiner
12 uur school uit
18:00 uur Kerstdiner
20 dec
Continurooster, kinderen om 14 uur uit
23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie

Sinterklaas op school
De Sint zal
vanzelfsprekend
ook dit jaar weer
Het Atelier
bezoeken met
zijn roetveegpieten!

5 dec

Juf Elke in de bloemetjes gezet

Dat gebeurt
aanstaande donderdag 5 december. Sinterklaas zal de
voorschool, de kinderopvang en de groepen 1 tot en met
4 persoonlijk bezoeken. De andere kinderen zijn er wel bij
om de Sint te ontvangen, maar zij gaan daarna de
surprises uitpakken die alle kinderen voor elkaar gemaakt
hebben.
Op deze speciale dag zijn de lestijden aangepast. Er is een
continurooster tot 14 uur.
Hummel Park Festival
Op woensdag 20 november 2019 werd voor de derde keer
het Hummel Park Festival gehouden op de Openbare
Brede School (OBS) Het Atelier. Het festival wordt in
samenwerking met kinderopvang Kind&Co georganiseerd
en is een open dag bedoeld voor ouders en verzorgers die
op zoek zijn naar kinderopvang en een school voor hun
kinderen. Tijdens het festival kunnen zij, samen met hun
kinderen, kennismaken met de leerkrachten, sfeer
proeven en in workshops beleven hoe er wordt
lesgegeven op de school. De peuters van kinderopvang
Kind&Co en de leerlingen van de groepen 1 en 2 van het
Atelier mochten ook meedoen aan het festival.

Vrijdagavond kreeg onze juf Elke de vrijwilligersonderscheiding uitgereikt van de gemeente Diemen.
Elke Krook is al tientallen jaren als vrijwilligster actief.
Jarenlang als mantelzorger voor haar moeder, maar
daarnaast natuurlijk voor onze school!
Elke heeft onze prachtige bibliotheek uit het niets opgezet
en zorgt dat onze kinderen haast elke dag nieuwe boeken
kunnen halen. Daarnaast is zij coördinator van de overblijf
en zorgt zij dat de overblijfkrachten worden begeleid en
uitbetaald en dat de overblijfbetalingen worden geïnd.
Wij vinden het dus zeer terecht dat Elke deze
onderscheiding kregen en feliciteren haar van harte.

Van muziek en theater tot yoga en knutselen.
Er was voor de ouders en de kinderen van alles te beleven
op de school. Zo waren er muziekworkshops: de kinderen
konden spelenderwijs kennismaken met de saxofoon en

dat de lucht die je door een accordeon blaast klinkt als de
wind. Er werd gedanst, meegezongen en geklapt tijdens
deze workshops. In een ander lokaal werd een techniekworkshop gegeven over het thema duurzaamheid in het
kader van het lesprogramma Wonderwel. De kinderen
leerden bijvoorbeeld graan te malen tot meel.

Kerstdiner voor de kinderen
Donderdag 19 december is het Kerstdiner voor de
kinderen. Alle kinderen nemen wat te eten mee voor de
klasgenoten om aan het diner bij te dragen.
Die dag zijn de kinderen om 12 uur vrij. Iedereen gaat dan
naar huis, zodat de leerkrachten het kerstdiner kunnen
voorbereiden.

In de gymzaal werd de theatervoorstelling Papier en Bas
gegeven door GroepRood voor groep 2. Mimespeelster
Judith de Klerk gaat hierin op ontdekkingsreis met allerlei
formaten papier en creëert met veel humor een absurde
wereld van papier onder begeleiding van contrabas-speler
Renato. De kinderen riepen luid “Bravo!” tijdens de
voorstelling.

Om 17:30 uur gaat de
school open. De
kinderen kunnen dan
hun bijdrage aan het
kerstdiner in de klas
zetten. Daarna
verzamelen we op
het grote leerplein
om samen een paar
kerstliedjes te zingen.
We verwachten dan
om 18 uur in de
klassen met de kinderen aan tafel te kunnen gaan.
Ouders kunnen tijdens het diner naar huis gaan of op het
grote leerplein op hun kinderen wachten. Als u op school
blijft, verzoeken wij u niet de klassen binnen te gaan en
niet door de ramen naar binnen te kijken. Dit stoort en
maakt het moeilijk voor de kinderen om rustig en gezellig
te eten. De ervaring leert, dat tijdens het wachten lekkere
hapjes wporden rondgedeeld die niet op gaan in de
verschillende klassen.
Om 19:30 uur mogen de ouders de klassen in om de
kinderen mee naar huis te nemen.
Er is niet genoeg bestek op school voor alle kinderen.
Daarom vragen wij u om voor uw kind(eren) in de
groepen 3 tot en met 8 bestek mee te geven. Wilt u het
bestek alstublieft voorzien van de naam van uw kind? En
het bestek direct na afloop van het kerstdiner weer mee
naar huis (laten) nemen?

Even verderop werd yoga voor kinderen gegeven en
leerden zij yogaposities als de slang en de krijger. Ook was
er een verhalenvertelster die de kinderen meenam in haar
verhaal over hoe zij besloten had piraat te worden. Tot
slot konden de kinderen knutselen onder leiding van
knutsel juf Marijke. Kortom, een leerzame en plezierige
ochtend voor de kinderen!

Met vriendelijke groet,
Jan Heijmans.

PS1: Wilt u bij TSO-betalingen erom denken de naam van
uw kind te vermelden zoals die op school bekend is?
PS2: Als u in het bezit bent van een stadspas, wilt u die
dan laten scannen door Petra of Jan? Dan is de
ouderbijdrage betaald.
(Verslag en foto’s Annemieke Berkelder.)

.

