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Vanuit de directie 
Dit schooljaar moeten wij een nieuw 
schoolplan schrijven voor de komende 4 
jaar? Dit is door de wet bepaald. In het 
schoolplan wordt de kwaliteit van het 
onderwijs beschreven op 3 punten:  
– het onderwijskundig beleid 
– het personeelsbeleid 
– de wijze waarop de kwaliteit van het 
onderwijs wordt bewaakt en verbeterd. 
De MR speelt hierin een belangrijke rol. Zij 
kunnen meedenken, advies geven en 
uiteindelijk moeten zij instemmen.   
 
Wist u dat wij onder het bestuur van 
AMOS vallen?  Zij hebben ook voor de 
komende periode de koers bepaald. Waar 
staat AMOS eigenlijk voor en wat vinden 
ze belangrijk? Je kan het zien op het 
volgende filmpje. Leuk om even te kijken. 
https://youtu.be/GnMwkXM0oZ0 
 

 
 
 
Wormenhotel op het Schoolplein 
Op de Nautilus Oost willen wij graag een 
Wormenhotel op het schoolplein om zo 
organisch afval te kunnen scheiden. 
Minder afval, minder CO2 en vooral heel 
leerzaam! 
Bij Stadsdeel Oost is hiervoor een plan 
ingediend waar op gestemd kan worden. 

Wij hebben uw stem nodig om dit 
mogelijk te kunnen maken! 
Help mee en stem via:   
https://stemvanoost.amsterdam.nl/plan/17 

 
U kunt ook het filmpje bekijken over het 
wormenhotel. 
https://www.youtube.com/watch?v=IemX
YsIeG8w 

 
Nieuwe juffen groep 1 en 2 
Welkom juf Charity en juf Rimona! We 
kijken uit naar een plezierige 
samenwerking. In de volgende nieuwsbrief 
zullen zij zich kort voorstellen.  
 
Ouderkamer 
Elke eerste dinsdag van de maand komen 
we even bij elkaar en drinken we gezellig 
een kopje thee of koffie. Zit je ergens 
mee? Heb je vragen aan de locatieleider of 
vind je het gewoon gezellig om te komen 
kletsen? Kom dan dinsdag even 
langs. 
Thema: in gesprek met de 
locatieleider 
Wanneer: dinsdag 5 maart  
Tijd: 8.30 uur tot 9.15 uur 
 
 

https://youtu.be/GnMwkXM0oZ0
https://stemvanoost.amsterdam.nl/plan/17
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Scholen met succes 
In december hebben wij een ouder- en 
kindtevredenheidsonderzoek gehouden. 
Hieronder vindt u de uitslag. 
 

  Vorige 
peiling 
(2016)  

Deze 
peiling 
(2018)  

Landelijk  

Ouders  7,36  7,45  7,56  

Leerlingen  6,97  8,04  8,08  

 
Ouderpeiling: 
Top 5 tevredenheid 
1.Informatievoorziening over de school   
2.Welkom voelen op school  
3.Lessen naast lezen, taal en rekenen  
4.Inzet en enthousiasme leerkracht  
5.Aandacht voor taal 
 
Top 5 ontvredenheid 
1.Optreden bij pestgedrag  
2.Rust en orde in de klas  
3.Toezicht op kinderen tijdens de pauze 
4.Mogelijkheid tot meedenken  
5.Hulp om thuis te kunnen oefenen  
  
Leerlingpeiling: 
Top 5 tevredenheid 
1.(Bijna) nooit bang voor andere kinderen 
2. (Bijna) nooit bedreigd door andere 
kinderen 
3.Veligheid op het schoolplein 
4.(Bijna) nooit wordt er iets stuk gemaakt 
van kinderen 

 

 
5.(Bijna) nooit wordt hij/zij geschopt of 
geslagen  
 
Top 5 ontevredenheid 
1.Keuzevrijheid om uitleg te volgen 
2.Rust in de klas 
3.Meedenken over regels 
4. Juf/Meester vraagt wat er geleerd is 
5.Juf/Meester signaleert pesten 
 
De uitslag hebben wij met het team en de 
MR besproken. Hier uit zijn een paar 
actiepunten gekomen. 
1.Nieuwe methode voor sociaal-
emotionele vorming. 
2.Leerlingen meer eigenaar te maken van 
hun eigen leerproces en meer betrokken 
laten zijn bij ontwikkelingen op school. 
 

Belangrijke data 
 
maart 
 

 

5 8.30 uur 
Ouderbijeenkomst “ in 
gesprek met de 
locatieleider”.   

5 13.00 uur 
Informatiebijeenkomst 
voor nieuwe ouders 

11-14 rapportgesprekken 
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Nieuws uit de Talententent: Kunst en 
Techniek 
In deze cursus proberen we verschillende 
technieken uit. Hierdoor wordt de fantasie 
geprikkeld en leren kinderen de 
mogelijkheden van verschillende 
materialen kennen.  
De eerste les werkten we met 
spiegels. Door spiegels in een hoek tegen 
elkaar aan te zetten ontstaat een magisch 
effect van weerspiegeling. De kinderen 
hebben hier figuren op gemaakt en van 
het resultaat hebben we mooie foto’s 
gemaakt.  
In de tweede les bouwden we met stukjes 
hout en ijsstokjes een driedimensionaal 
gebouw. Met lijmpistolen plakten we de 
verschillende onderdelen aan elkaar. Dat 
was leuk werk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna hebben we geschilderd met 
touwtjes. We doopten touwtjes in bakjes 
met verf en legden ze  op een groot stuk  
 

 

 
papier. Dit papier vouwden we dubbel, we 
drukten met onze ene hand op het papier 
en met onze andere hand trokken we het 
touwtje tussen het papier uit. Elke keer 
was het weer een verrassing welke vorm 
we zagen als we het papier openvouwden. 
Een bloem, een vogel, van alles kwam 
tevoorschijn! 
De komende weken gaan nog veel meer 
spannende dingen doen. We gebruiken 
vaak verf of lijm, dus het is belangrijk dat 
de kinderen oude kleren aanhebben als ze 
op maandag naar de activiteit gaan! 
 
 
 


