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INLEIDING 
Beste ouders van KLA4 en de Bongerd. Het eerste jaar in Atria, ons 
nieuwe gebouw, is bijna voorbij. We kijken terug op een mooi jaar en 
een hele prettige samenwerking van zowel kinderen, leerkrachten en 
directie. Wij hebben nog vier schoolweken te gaan. In deze Atria-
nieuwsbrief nemen wij u mee in ontwikkelingen die de beide scholen 
aangaan. Wij informeren u graag over: 

-   De nieuwe schooltijden. 
-   Het openingsfeest van Atria en de Dierenvallei op vrijdag 30 

juni met de toetreding van de Bongerd tot de Dierenvallei. 
-   De klusochtend op zaterdag 17 juni. 
-   Nieuwe schooltijden hebben gevolgen voor de BSO. 

 
 

 
5-GELIJKE-DAGEN-ROOSTER 
In Atria wordt vanaf 21-08-2017 door de beide scholen KLA4 en de 
Bongerd met dezelfde schooltijden gewerkt, het zogenaamde vijf-
gelijke-dagenrooster. Alle dagen zijn voor alle groepen hetzelfde. 
Wij gaan werken met de schooltijden 08.15 - 14.00 uur van maandag 
t/m vrijdag. 
Het wijzigen van de schooltijden heeft tot gevolg dat de groepen 6, 7 
en 8 op de totale onderwijstijd in 8 jaar te weinig onderwijs krijgen. 
Het beste alternatief leek het model dat deze groepen 1 uur per week 
extra onderwijs krijgen door tot 15.00 uur door te gaan. 
Op basis van ervaringen van collega-scholen en de kwetsbaarheid van 
de invulling van dat ene uur extra hebben wij besloten niet met dit 
model te gaan werken. 
Wij vullen dat uur door dagelijks een kwartier eerder te beginnen. Voor 
de eenduidigheid doen wij dat met alle groepen, dus van de groepen 1 
t/m 8. Wij registreren zorgvuldig de gemaakte onderwijsuren. 
De praktijk van de dag is dat wij nu om 08.20 uur de deuren openen 
en een vrije inloop hebben, waarbij van de kinderen wordt verwacht 
dat zij zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Deze 10 minuten werden 
zowel voor de leerlingen als ook voor de leerkrachten niet als 
onderwijstijd aangemerkt. Vanaf het komend schooljaar is dat wel zo. 
In de nieuwe situatie zal voor de groepen 6, 7 en 8 het lokaal om 
08.15 uur open zijn en de les om 08.20 uur beginnen. 
De groepen 1 t/m 5 kunnen ook vanaf 08.15 uur in de school. Hun les 
begint echter om 08.30 uur. 
Voor alle leerkrachten wordt gerekend dat zij vanaf 08.15 uur in de 
groep zijn.  
 
De voordelen: 

•   eenduidigheid in schooltijden, 
•   geen inzet van pedagogisch medewerkers, 
•   alle groepen zijn dagelijks om 14.00 uur uit, 
•   ook voor de BSO’s is er eenduidigheid, 

 
Nadeel: 

•   deze maatregel is om een tekort in de groepen 6-7-8 op te 
vangen en alle groepen gaan hier in mee. 
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Evaluatie: 
Tijdens teambijeenkomsten en de vergaderingen van de MR zal het 
onderwerp schooltijden het komend schooljaar op de agenda blijven 
staan. Ook op langere termijn zal dit onderwerp geagendeerd worden. 
Aan het einde van het komend schooljaar evalueren wij de 
schooltijden. 
 

 
 
DE BONGERD EN DE DIERENVALLEI 
De Bongerd zal zich ingaande het schooljaar 2017-2018 ook bij de 
organisatie van de Dierenvallei aansluiten. De OR en de MR van de 
Bongerd hebben hier hun goedkeuring voor gegeven. De ouders van de 
Bongerd ontvangen informatie over de Dierenvallei. 
Uitbreiding betekent onder andere dat er meer gezinnen zijn die 
tijdens de weekenden en vakanties voor de dieren kunnen zorgen. 
Tijdens de schoolweken worden ook de kinderen per toerbeurt voor de 
dieren verantwoordelijk gehouden. Wij zien het aansluiten van de 
Bongerd als een bevestiging van een goede samenwerking en gedeelde 
verantwoordelijkheid. 
 

 
 
UITNODIGING OPENING EN DIERENVALLEIDAG 
Op vrijdag 30 juni organiseren wij een groot openingsfeest om het 
gebouw Atria en de Dierenvallei te openen. Er zal een speciaal 
programma zijn voor genodigden, zij ontvangen een aparte 
uitnodiging. Daarnaast zijn alle kinderen, ouders en omwonenden van 
harte welkom om 15.00 uur op het parkeerterrein voor de 
openingsceremonie. Wethouder van Beurden zal deze opening 
verrichten.  
 
Aansluitend organiseren wij voor de kinderen een sponsorloop, die in 
het thema van dieren zal worden gehouden. De komende weken gaan 
de kinderen met dit thema aan het werk. De volgende week ontvangen 
de kinderen meer informatie over de sponsorloop. Deelname is niet 
verplicht. 
 
Tijdens en na de sponsorloop is er: 

•   een gezellige markt waar kinderen knutselwerkjes verkopen 
•   van alles te eten en te drinken 
•   een plek waar kinderen geschminkt kunnen worden 
•   een springkussen 
•   een veiling en/of een loterij 
•   van alles te doen dus! 

 
Ons openingsfeest is voor zowel KLA4 als ook voor de Bongerd de 
afsluiting van het schooljaar. Wij hopen op een goede opkomst en een 
gezellig samenzijn. 
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Tijdens ons openingsfeest wordt met consumptiekaarten gewerkt. Met 
deze kaarten kan o.a. eten en drinken worden gekocht. Als u een 
bezoek aan ons openingsfeest brengt, dan is het handig contant geld 
mee te nemen. Pinnen is niet mogelijk. 
 
Om 18.00 uur is het feest afgelopen.  
 
We kunnen voor de organisatie van dit feest nog hulp gebruiken.  
Klik op DEZE LINK om aan te geven waarmee u zou willen helpen. 
Van harte aanbevolen!  
 

 
 
KLUSDAG 17 JUNI, 09.00-12.00 UUR 
Zaterdag 17 juni gaan KLA4 en de Bongerd met de aanwezige ouders 
en ook kinderen in de tuin en op de pleinen aan het werk. Wij zien dat 
onze riante plantsoenen met mooie gewassen goed groeien. Op deze 
ochtend gaan wij de tuinen van onkruid verlossen.  
Op het kleuterplein van de Bongerd gaan wij graszoden leggen. 
Alle hulp is welkom. Als u thuis een schoffel, of ander tuingereedschap 
heeft, wilt u die dan voor deze ochtend meenemen? Een naam erop is 
handig.  
 

 
 
CONTINUROOSTER OP DE BSO 
De overstap naar een continurooster heeft voordelen voor het aanbod 
op de BSO. Meer tijd betekent meer mogelijkheden en een 
gevarieerder aanbod. 
Wij spelen graag in op de kansen die een roosterwijziging biedt en 
breiden ons aanbod uit met de BSO vanaf 14.00. 
Ouders kunnen met dit aanbod kiezen uit twee opvangtijden na 
schooltijd: van eindtijd school (14.00) tot 17.30 uur of van eindtijd 
school (14.00) tot 18.30 uur. 
De BSO is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Wij gaan graag met u in overleg over hoe we de samenwerking het 
best vorm kunnen geven. Voor vragen over het contract kunt u contact 
opnemen met ons regiokantoor 
033-2018000 regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl 
 
Voorschoolse opvang 
BSO de Roversbende biedt VSO aan op maandag, dinsdag en 
donderdag. De openingstijden van de voorschoolse opvang zijn van 
07.15 - 08.15 (start school). 
Tijdens de voorschoolse opvang is er de mogelijkheid voor kinderen 
om te ontbijten, een activiteit te doen, of lekker vrij te spelen. 
De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar de klassen toe 
en draagt de kinderen over aan de juf of meester. 
Voor vragen over de voorschool kunt u contact opnemen met ons 
regiokantoor. Zie gegevens hierboven. 
Vriendelijke groeten, Diana Jongejan, locatiemanager 
 

 


