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Amsterdam, 2 april 2019 
 
Vanuit de directie 
Zoals u aan ons logo kunt zien hebben wij 
een nieuwe naam: Nautilus Flevohof. 
Waarom deze nieuwe naam? Omdat wij 
nauw gaan samenwerken met Smallsteps 
Flevohof. Op deze manier wordt het voor 
ouders zichtbaar dat we bij elkaar horen.  
Onze nieuwe website is nu: 
https://nautilusflevohof.nl/ 
 

 
Op donderdagochtend 18 april hebben de 
kinderen het Paasontbijt op school.   
We gaan dit jaar een ontbijt voor elkaar 
maken. 
De kinderen geven op een lootje aan wat 
zij graag als ontbijt zouden willen eten. 
Daarna worden de lootjes getrokken. Zo 
maakt ieder kind thuis een ontbijt voor 
een ander kind en neemt dit mee naar 
school in een mooi versierde doos. Deze 
doos maken zij vooraf op school.   
Heeft uw kind een allergie?  Geef dit op 
tijd aan bij de leerkracht, dan kan hier 
rekening mee gehouden worden.  
 
Verkeersexamen groep 7 
22 maart 2019 had groep 7 het 
verkeersexamen.  
Wij gingen heel veel oefenen en oefenen, 
thuis en in de klas. In de klas gingen we 
verkeerssituaties naspelen, zo konden we 
de verkeersregels beter begrijpen. We 
moesten heel veel weten. Bijvoorbeeld  

 
 
alle voorrangsregels en de betekenis van 
de verkeersborden.  
En toen was het zover..  
Iedereen had stress, omdat we het 
spannend vonden om het examen te 
maken. De mevrouw van de gemeente liet 
foto’s zien van verschillende 
verkeerssituaties. Wij moesten daar 
vragen over beantwoorden. Wel 30 
vragen! We kregen na een kwartier al de 
uitslag. De mevrouw van de gemeente 
was snel klaar met nakijken want…. 
Iedereen was 
geslaagd! Gelukkig!!! 
Er waren zelfs 
kinderen die nul 
fouten hadden. De Juf 
is super trots op ons 
allemaal! Groetjes 
van groep 7  
 
Smallsteps Flevohof 
Afgelopen week is Small Steps officieel 
gestart. Wij kijken uit naar een prettige 
samenwerking. Mocht 
u vragen hebben over 
de opvang dan kunt u  
terecht van maandag 
t/m vrijdag. 
 
Bedankt 
Ik wil graag alle ouders bedanken die 
vorige week versieringen voor de school 
hebben gemaakt. De school ziet er erg 
gezellig uit. Na de meivakantie zal juf 
Dorine weer met een aantal ouders gaan 
knutselen. U bent van harte welkom om 
een keer mee te doen.  
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KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de 
kans om in een veilige omgeving te 
vertellen over wat zij meemaken nu hun 
ouders uit elkaar zijn. KIES helpt kinderen 
om te leren kiezen voor henzelf, de 
scheiding is hen immers overkomen. KIES 
geeft kinderen een eigen ruimte en plek 
om in een veilige omgeving samen met 
andere kinderen stil te staan bij alles wat 
de scheiding met zich heeft meegebracht 
en wat ze misschien nog steeds 
meemaken. KIES is geen therapie, het is 
coaching van kinderen. Het maakt een 
kind sterker. Vaak hebben kinderen 
vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen 
kinderen ongestoord praten en vertellen, 
zonder rekening hoeven te houden met de 
gevoelens van hun ouders. Het 
(h)erkennen van gevoelens en soortgelijke 
ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt 
kinderen.   
Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt 
niet uit, KIES is een laagdrempelige 
training voor alle kinderen die een 
scheiding van hun ouders meegemaakt 
hebben, of op dit moment meemaken.  
 
Na KIES hebben kinderen geleerd hun 
gedachten te verwoorden. Ze kunnen 
beter vertellen waar ze zich zorgen over 
maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen 
en ouders kunnen hierdoor werken aan 
voor hen best haalbare mogelijkheden.  
  
Maandag 6 mei start de KIES training op 
de Oostelijke Eilanden op de Piet 
Heinschool, Oostelijke Handelskade 6. 
Aanvang: 15.30u-16.45u. Kinderen van  

 
 
 
 
 

 
groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. 
Het zijn 7 wekelijkse bijeenkomsten. 
Maximaal 8 kinderen kunnen deelnemen 
aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 22 
maart. Er zijn geen kosten aan  
verbonden. U kunt uw kind(eren) online 
inschrijven op de website 
kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het 
deelnameformulier opvragen bij de 
Ouder- en kindadviseur of Intern 
Begeleider van uw school. Voor 
inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot 
KIES-coach Saskia Klein 
(info@kiesamsterdam.nl). Het 
ondertekende deelnameformulier kunt u 
mailen naar bovenstaand mailadres. Op 
de website kiesamsterdam.nl is meer te 
lezen over KIES.  
 

Belangrijke data 
 

april 
 

 

8 Fiets examen groep 8  
10  10.00 uur 

Informatiebijeenkomst 
voor nieuwe ouders 

12 Koningspelen 

16 Halve finale Amsterdamse 
debat battle groep 6/7 

16 - 17 Eindtoets (IEP) groep 8 

18  Paasontbijt 

19 Goede vrijdag 
De leerlingen zijn vrij. 

22 – 3 mei Meivakantie 

6 mei Eerste schooldag 

 


