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Vanuit de directie 
Afgelopen week was de informatieavond. 
Het was fijn om te zien dat er veel ouders 
aanwezig waren. Ik voel dat de 
betrokkenheid erg groot is en dat veel 
ouders bereid zijn om mee te helpen in de 
school. We hebben het gehad over het 
nieuwe profiel van de school. We willen 
dat kinderen gaan leren zelf te ontdekken 
hoe de dingen werken. Hierbij moeten ze 
natuurlijk goed begeleid worden.  
Ook hebben we het gehad over 
ouderbetrokkenheid. Wij vinden het heel 
erg belangrijk dat u zich betrokken voelt 
bij de school. Hiervoor hebben we elkaar 
hard nodig. Elke twee weken ontvangt u de 
nieuwsbrief. Hierin houden we u op de 
hoogte wat er op school speelt. Daarnaast 
kunt u een bijdrage leveren als MR-lid of 
in de oudercommisie . Hierover leest u 
meer in deze nieuwsbrief. 
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Formatie 
Helaas hebben wij de formatie nog niet 
helemaal rond. De eerste weken hebben de 
leerkrachten 5 dagen gewerkt, maar we 
zijn nog dringend op zoek naar 
leerkrachten die 1 of 2 dagen in een klas 
willen staan. Op dit moment lossen we de 
losse dagen intern op, maar we hopen zo 
snel mogelijk een structurele oplossing te 
hebben. We houden u hierover op de 
hoogte. 

 
 
 
MR 
De medezeggenschapsraad is een wettelijk 
ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en 
leerkrachten meedenken over het beleid 
van de school. De MR heeft vaak een 
adviserende, maar ook wel eens een 
beslissende rol in beleidszaken. 
De MR vergadert 5 a 6 keer per jaar. 
Lijkt het u leuk om zich hierbij aan te 
sluiten? Laat u dit dan weten aan Ria van 
Gerven ria.vangerven@amosonderwijs.nl 
 
OC 
Altijd al willen  helpen met het organiseren 
van activiteiten? Dan is de oudercommissie 
misschien iets voor u. Met een groepje 
ouders  komen we 
ongeveer om de 6 weken 
bij elkaar. U kunt zich 
opgeven bij de 
locatieleider Nicole 
Streiner of stuur een 
mailtje naar 
nicole.streiner@amosonderwijs.nl  
 
 
Facebook 
Bent u al lid van onze besloten facebook 
pagina? Deze is alleen zichtbaar voor 
onze ouders. 
https://www.facebook.com/Soembawastraat/ 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.jmouders.nl/ouders/?utm_source=ouders&utm_medium=url&utm_campaign=wpk_keywords
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Buurtgids 
Op zaterdag 13 oktober 
organiseert Buurtgids een tour voor ouders 
en buren. De lokale Buurtgids gaat unieke 
plekken, lokale ondernemer en 
buurtinitiatieven laten zien. Tijdens de 
wandeling zal je ervaren in wat voor 
geschiedenisrijke, actieve en mooie buurt 
uw kind op school zit. Aan het einde van 
de tour biedt Buurtgids nog een kop koffie 
aan bij één van 
cafés hier om de 
hoek. Dit is het 
moment om nader 
kennis met elkaar te 
maken en 
ervaringen met 
elkaar te delen. 
- Je kunt gratis meedoen en je aanmelden 
op: www.buurtgids.nl met de code; 
denautilusoost 
- Of aanmelden door te bellen naar 
Annemarie 06-40629566 
- We verzamelen voor de Meevaart 
(Balistraat 48a)  
- Zaterdag 13 oktober. Start om 10:00 uur 
en om 12:30 uur is het klaar.  
 
Ouder- en kind team 
Ouder- en Kindteam op de basisschool 
Heb je vragen over de opvoeding of het 
opgroeien van je kind? Of heb je zorgen 
over de situatie thuis of op school? In 
Amsterdam is aan iedere school een 
Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan 
je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder-  
en kindadviseur die op vaste momenten 
aanwezig is. De professionals van het  
 
Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van 
school, afspreken kan op school, in de wijk 
of thuis.  

Vragen kunnen gaan over je kind 
(bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of 
juist teruggetrokken), de gezinssituatie 
(denk aan ruzie, scheiding, verlies) of 
ouderproblematiek zoals verslaving. Loop 
eens binnen bij ouder- en kindadviseur 
Dionne Nelson, of maak een afspraak. 
Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij 
jullie past. Wil je gewoon informatie en 
advies? Gesprekken of begeleiding van de 
jeugdpsycholoog of misschien een training 
voor kind of ouder? Je kan zelf 
rechtstreeks contact opnemen met Dionne 
op 06-13343705 of via 
d.nelson@oktamsterdam.nl. Dionne is 
wekelijks op de donderdag aanwezig op 
school. 
Voor vragen over de ontwikkeling en 
gezondheid van je kind ben je welkom bij 
jeugdverpleegkundige Marleen van den 
Hurk, mavdhurk@ggd.amsterdam.nl  of 
jeugdarts Salem Zeggay, 
szeggay@ggd.amsterdam.nl 
 

 
 
Gezondheidsonderzoeken op school 
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige 
kinderen uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek. De onderzoeken 
worden uitgevoerd door de 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD,  
onderdeel van de Ouder- en Kindteams 
Amsterdam. Ouders krijgen een 
uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf  
invullen en krijgen tips en informatie op 
maat. Van alle kinderen worden lengte en  
gewicht gemeten, van de vijfjarigen testen 
wij ook de ogen  en gehoor. Meedoen is 
vrijwillig.  
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Kennismakingsgesprekken 
Volgende week vinden de 
kennismakingsgesprekken plaats. Het 
gesprek is bedoeld om elkaar en het kind 
beter te leren kennen.  
Leerkrachten stellen vragen over het kind 
zoals wat het kind graag doet in zijn vrije 
tijd, wat het kind moeilijk vindt, waar 
bijzondere eigenschappen, gezondheid etc. 
Ook kunt u met elkaar afspraken maken en 
verwachtingen naar elkaar uitspreken.  
Kinderen zijn niet bij het gesprek 
aanwezig. 
 
Kofieochtend  
Graag nodig ik u uit om gezellig bij elkaar 
te komen in de ouderkamer. Elke eerste 
dinsdag van de maand  is er een 
koffieochtend. De eerste zal zijn op 
dinsdag 2 oktober om 8.45 uur tot 9.15 uur. 
Tot dan! 

 
 
 
 

Noteert u ook alvast de andere data in uw 
agenda?? 
Data koffieochtend: 
Dinsdag 6 november 8.45 uur 
Dinsdag 4 december 8.45 uur 
Dinsdag 8 januari 8.45 uur 
Belangijke data 
25 en 26 sept kennismakingsgesprekken 
25 sept groep ½ naar Artis 
3 oktober start kinderboekenweek  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kijkje in de klas 
In groep ½ zijn de kinderen lekker aan het 
werk, maar natuurlijk ook soms aan het 
spelen. Dat is ook heel belangrijk. Lekker 
spelen met de zandtafel, woorden 
stempelen en op de computer leren. Goed 
bezig! 
 

 

 
 
 
Taallessen 
Binnenkort starten er op de Nautilus Oost 
ook taallessen voor 
moeders. Op maandag 24 
september komt de juf 
zich even voorstellen. 
Bent u er dan ook bij?   
 


