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Nieuwsbrief 9 februari 2019 
 
Vanuit de directie 
Afgelopen 2 weken zijn wij helaas 
geconfronteerd met het plotselingen 
vertek van onze kleuterjuf. Dit bracht met 
zich mee dat directie en IB voor de groep 
moesten om het onderwijs door te laten 
gaan. In deze tijd, waarin een groot 
leraren tekort is, is het voor school lastig 
om op korte termijn een leerkracht te 
vinden. Natuurlijk zijn wij druk op zoek 
geweest naar een goede oplossing. De 
kleuters zijn ons goud waard en ze 
verdienen de aandacht die zij nodig 
hebben. Binnenkort hopen wij u meer te 
kunnen vertellen over wie de kleuters les 
gaat geven.  
Daarnaast hebben wij ook te kampen 
gehad met zieke leerkrachten. Gelukkig 
hebben we tot nu toe geen groepen naar 
huis hoeven te sturen en hebben we dit  
intern goed kunnen oplossen. Ik wil 
daarom via deze weg iedereen voor zijn 
extra inzet bedanken!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw thema bij de Dolfijnen (gr1/2) 
Zoals u heeft gezien zijn we bij de kleuters 
gestart met een nieuw thema. Een thema 
duurt altijd 4 weken. Het werken in 
thema’s heeft veel voordelen. Kinderen 
kunnen op deze manier hun 
woordenschat bij het thema enorm 
uitbreiden. Op dit moment hebben we het 
thema: Ziek & Gezond. Als ouder kunt u 
hierbij aansluiten. U kunt bijvoorbeeld 
met uw kind boekjes halen bij de 
bibliotheek die passen bij het thema. 
Verder leren we de kinderen veel nieuwe 
woorden aan zoals: 
weegschaal, stethoscoop, thermometer,  
medicijnen, huisarts, ziekenhuis, hartslag 
dokter, spreekkamer, 
apotheek en nog veel meer. 
Ook hier kunt u met uw kind 
mee oefenen.  
Daarnaast doen we allerlei 
andere activiteiten die bij 
het thema passen, zoals 
tellen, knutselen en 
taalspelletjes.  
Heeft u vragen over hoe uw 
kind kan helpen bij het 
leren, dan kunt u altijd langs 
komen. 
 
Gezond eten en drinken 
Op de Nautilus Oost vinden we het 
belangrijk dat we een gezonde school zijn. 
We willen kinderen leren hoe belangrijk 
gezonde voeding voor je is. We hebben 
daarom de afspraak met elkaar gemaakt 
om in de ochtend fruit te 
eten en in de middag 
boterhammen. Geen 
koekjes en andere zoete 
dingen. 
Ook drinken we alleen 
water!  
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Lekker lezen🤓  
Lezen is ontzettend belangrijk voor de 
taalontwikkeling van kinderen. Om deze 
reden worden de kinderen in groep 3/4/5 
gestimuleerd om ‘lekker’ te lezen. De 
kinderen mogen gaan zitten zoals ze zelf 
willen. Sommige kinderen kruipen met 
een boek onder hun tafeltje. Andere gaan 
op de tafel zitten of er lekker bij liggen. 
Bijna alles mag zolang…. er maar gelezen 
wordt! 
Lezen is leuk en dat ervaren de kinderen 
ook op een andere manier.  

 
 
Pasen 
Het duurt nog even, maar in Maart vieren 
we Pasen. Omdat we op tijd met de 
voorbereidingen willen beginnen, willen 
we alle kinderen vragen om volgende 
week een schoenendoos mee te nemen 
naar school. Deze gaan we met de 
kinderen 
versieren. 
Wat er 
verder mee 
gaat 
gebeuren, 
laten wij nog 
weten.  
 
 
 

 
Slapen 
Heeft uw kind moeite met 
inslapen, doorslapen, wordt 
het veel te vroeg wakker of 
combinaties hiervan? Slecht 
slapen bij kinderen is veel 
voorkomend, zeker 30% 
van alle slaapproblemen komt voor in de 
leeftijd tussen de 0-18 jaar. Slaaptekort 
kan leiden tot mindere schoolprestaties en 
gedragsproblemen. Gelukkig is hier iets 
aan te doen! 
Oefentherapie Cesar Amsterdam biedt 
vanaf februari 2019 hulp aan ouders en 
hun kinderen tussen de 0 en 18 jaar die 
moeite hebben met slapen. Tijdens de 
behandeling is er ruimte voor de juiste 
slaapgewoonten, ontspanningsoefeningen 
om samen te doen met uw kind, krijgt u 
informatie over kinderslaap en gezond 
slaapgedrag. U krijgt persoonlijk advies 
voor uw situatie. Ook kunt u in de praktijk 
terecht voor slaapoefentherapie voor 
volwassenen, voor als u zelf moeite heeft 
met inslapen, doorslapen of te vroeg 
wakker wordt. 
Kinderslaapoefentherapie wordt vergoed 
vanuit de basis zorgverzekering  voor 
kinderen onder de 18 jaar. 
Slaapoefentherapie voor volwassenen 
wordt vergoed vanuit de aanvullende 
zorgverzekering.  
Wilt u zich aanmelden voor de 
(kinder)slaapoefentherapie of meer 
informatie? Neem dan contact op met 
Valerie Berger.  
Oefentherapie Cesar Amsterdam 
Domselaerstraat 10 
1093 MA Amsterdam 
020-6937105 
Email: vamberger@outlook.com 
Website: www.cesaramsterdam.nl 
  

mailto:vamberger@outlook.com
http://www.cesaramsterdam.nl/
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Damsko Huiswerkbegeleiding en bijles 
Zoekt u succesvolle en betaalbare 
huiswerkbegeleiding of bijles voor uw 
kind? Dan bieden wij u de perfecte 
oplossing. 
Wij staan voor betrokkenheid, 
persoonelijke aandacht, deskundige 
begeleiding en vergroten van 
zelfvertrouwen. De prijzen zijn voor: 
-Leden Damsko 5,00 per uur 
-Niet-lesen Damsko 15,00 per uur 
Voor meer informatie kunt u kijken op de 
website: www.damskofootball.nl of 
mailen naar: info@damskofootball.nl. 
Ook kunt u bellen met tel.nr: 06-45712715 
 
Website 
Heeft u onze nieuwe website al bekeken?  
U kunt de website vinden met de volgende 
link: www.nautilusoost.nl.  
Op de website plaatsen wij ook de 
nieuwsbrieven en houden wij de kalender 
up tot date.   
 
DKJL 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen 
lezen dat groep 6/7 meedoet aan het 
project Discussiëren Kun je leren. 
Discussiëren Kun je leren maakt moeilijke 
onderwerpen bespreekbaar en biedt 
kinderen een podium om hun stem te 
laten horen. Op 16 april mag groep 6/7 
zijn stem laten horen, onder leiding van 
onze debatheld Abdul. Wij zijn erg trots op 
hem en wensen groep 6/7 veel succes bij 
het debatbattle! 
 
 

 

 
 
 
Belangrijke data 
februari 
 

 

11 19.00 uur MR vergadering 

13 10.00 uur 
Informatiebijeenkomst 
voor nieuwe ouders 

14 en 15 Studiedag. 
Leerlingen vrij. 

18 t/m 22 Voorjaarsvakantie 
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