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Vanuit de directie 

Het blijft mij altijd verbazen hoe snel de 

tijd voorbij vliegt. We zijn alweer 4 weken 

verder en wat is er alweer veel gebeurd. De 

naschoolse acitviteiten zijn begonnen, de 

Kinderboekenweek is gestart, de kleuters 

zijn naar Artis geweest en nog veel meer. 

We gaan de herfst alweer tegemoet en 

beginnen zelfs alweer langzaam aan 

Sinterklaas te denken. Wanneer ik terug 

kijk naar de afgelopen 4 weken, zie ik dat 

alle leerkrachten hard gewerkt hebben om 

een goed werkklimaat te creëren. 

Regelmatig loop ik trots langs alle klassen 

om te zien hoe rustig en hard er gewerkt 

word. Daarom wil ik bij deze, op de dag 

van de leraar een groot compliment geven 

aan de juffen en meesters! 

 

Artis groep 1/2 

Op dinsdag 25 

september zijn wij 

gezellig met de 

groep naar Artis 

geweest. In de 

ochtend hebben wij de tram gepakt richting 

Artis!  

In het aquarium 

hebben wij 

verschillende vissen 

gezien. Sommige 

vissen waren zelfs 

groter dan de 

kinderen! Wat toch wel heel bijzonder was, 

is dat wij Dory en Nemo hebben gezien.  

De giraffen waren net 

aan het eten, dus 

hadden wij geluk!    

Ook hebben wij een 

enorme slang gezien; 

een Boa Constrictor. Hij zat gelukkig 

veilig achter glas.  

  

 

 

 

Juf Phylicia 

Misschien heeft u het al gehoord, maar 

helaas gaat juf Phylicia ons verlaten. Zij 

gaat binnenkort naar Curacao emigreren. 

Gelukkig hebben we snel een nieuw 

collega kunnen aannemen. Wij wensen juf 

Phylicia heel veel plezier toe.  

 

Juf Naoual 

Vanaf 1 november is juf 

Naoual onze nieuwe collega. 

Op dit moment staat zij 1 dag 

in de week in groep 8, maar 

vanaf volgende maand zal zij 

volledig de kleutergroep 

draaien. We heten haar van 

harte welkom op de Nautilus Oost.  

 

Facebook 

Regelmatig plaatsen wij berichten op onze 

facebook site. Woensdag was de opening 

van de Kinderboekenweek. Op facebook 

ziet u hier een paar foto’s 

van.  

https://www.facebook.com/

Soembawastraat/ 

 

 

Ouder koffie ochtend 

Afgelopen dinsdag was de eerste 

koffieochtend. Er waren veel moeders en 

we hebben lekker met elkaar gekletst.  

De volgende koffieochtend is op dinsdag 6 

november om 8.30 uur. Noteert u de datum 

alvast in uw agenda! Tot dan. 

 

Regels en afspraken 

Kinderen die op vrijdag gaan zwemmen 

worden door een medewerker van school 

om 13.55 uur naar buiten gebracht. U hoeft 

uw kind niet zelf op te halen 

  

 

https://www.facebook.com/Soembawastraat/
https://www.facebook.com/Soembawastraat/
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Taallessen 

De taallessen voor moeders zijn al in volle 

gang. Woordenschat, schrijven en oefenen 

met spreken. Er zijn al aardig wat 

aanmeldingen. Mocht u zich nog willen 

aansluiten, informeer dan even bij de 

directie.  

 

SKC mentor/weekend project  

De afgelopen jaren 

hebben wij vele 

leerlingen van de 

Nautilus Oost binnen het 

Mentorproject en het 

Weekendstudentproject 

mogen begeleiden  

SKC is een multiculturele stichting in 

Amsterdam die jongeren en volwassenen 

helpt om op een positieve manier deel te 

nemen aan de samenleving. Het 

Mentorproject en het 

Weekendstudentproject zijn projecten van 

SKC. Binnen deze projecten willen wij 

onze leerlingen alle mogelijke 

ondersteuning bieden, zodat ze zich 

kunnen manifesteren tot succesvolle 

burgers. 

Het Mentorproject is voor de leerlingen 

uit groep 7 en groep 8. Zij worden begeleid 

in leer-  en sociale vaardigheden, zodat de 

overgang van de basisschool naar het 

voortgezet onderwijs succesvol en soepel 

verloopt. De mentorlessen worden gegeven 

door een HBO student.  De lessen zijn op 

maandagmiddag, na schooltijd. De 

begeleiding is gericht op verschillende 

thema’s. Binnen het Mentorproject zullen 

dat thema’s zijn die te maken hebben met  

vaardigheden als zelfstandigheid, plannen, 

presenteren, samenwerken, debatteren, 

huiswerk maken, leren leren, discussiëren 

etc.. 

 

Bij het Weekendstudentproject staat 

burgerschap centraal. Algemene kennis en 

woordenschatontwikkeling zijn 2 

belangrijke onderdelen binnen dit project. 

Dit project wordt op de zondag 

aangeboden van 10 tot 14 uur. Tevens 

krijgen de leerlingen ook regelmatig 

thema-gerelateerde excursies. 

Graag willen wij u verdere informatie 

geven over onze projecten op de 

ouderbijeenkomst.  

Voor wie: ouders van leerlingen uit groep 

7 en 8 

Wanneer: dinsdag 9 oktober  

Tijd: 8.30 uur 

Waar: in de ouderkamer 

Wij hopen dat u er allen bij zult zijn!  

Tot dan! Vriendelijke groet, 

Projectcoördinatoren: Sifa en Carina 

 

Oudercommissie 

U kunt zich nog steeds opgeven voor de 

OC (oudercommissie). U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij de directie.  

 

Belangrijke data 

Ouderbijeenkomst SKC 9 oktober 

Studiedag   29 oktober 

Herfstvakantie   22 t/m 26 okt 

 

 

 


