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Amsterdam, 12 mei 2019 
 
Vanuit de directie 
We zijn al weer een weekje verder na de 
meivakantie en ik blik alweer vooruit naar 
het nieuwe schooljaar. Een aantal dingen 
die mij bezig houden zijn het maken van 
een nieuw schoolplan voor de komende 4 
jaar, de groepsindelingen en de 
schoolkalender. Het zijn ook zaken die ik 
samen met de MR zal bespreken. 
Ook voor de kinderen staat er de komende 
periode nog veel te gebeuren. Denk aan 
kamp voor groep 8, schoolreisje voor de 
groepen 1 t/m 7, afscheid groep 8, het 
zomerfeest en natuurlijk nog de 
citotoetsen. Een heleboel leuke dingen om 
zich op te verheugen! 
 
Verteltassen 
Vorige week waren wij (Dorine en Wilma) 
met twee ouders op bezoek bij een school 
in Amsterdam-Osdorp. Wij gingen daar 
heen om ideeën en inspiratie op te doen 
over de VERTELTASSEN. 
Verteltassen zijn mooi versierde tassen 
met daarin een boekje, een spelletje, een 
knuffeltje en andere zaken. Een kind kan 
volgend schooljaar zo’n tas mee naar huis 
krijgen .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bedoeling is dat u kind samen met uw 
gaat lezen en praten over het boekje en de 

verdere inhoud van de tas.  Zo kunnen we 
als school samen met de ouders het lezen  
en de woordenschat bevorderen. 
De verteltassen gaan we mooi versieren 
en daar hebben we volgend jaar uw hulp 
bij nodig. De tijd na de meivakantie 
gebruiken we om een voorbeeld te maken 
en uit te proberen, zodat we komend 
schooljaar goed kunnen starten! Aan het 
begin van komend schooljaar komt er 
meer informatie over.  
 
Thema Kunst bij groep 1/2 
Wat is kunst eigenlijk?  
De kinderen van de Dolfijnen zijn al van 
start gegaan met een nieuw thema 
namelijk: Kunst.  
De kinderen zullen leren over welke 
verschillende kleuren er zijn, mengen van 
kleuren en het verschil tussen lichte en 
donkere kleuren.  
Verder gaan zij zelf kunst maken.  
De kinderen gaan ook kunst maken in de 
stijl van verschillende kunstenaars.  
Net als bij elk thema doen de kinderen 
taal- en rekenactiviteiten, spelletjes, 
knutselopdrachten en liedjes aanleren.  
Als afsluiting van dit thema kunnen ouders 
de gemaakte kunst bewonderen.  
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Activiteiten groep 8 
Deze week heeft groep 8 een bijzondere 
week gehad met leuke en nieuwe 
activiteiten.  
Dinsdag waren er twee bliksemstages; één 
groepje kinderen was bij het stagebureau 
van Stadsdeel Zuidoost en één groepje 
kinderen was bij De Openbare werkplaats 
op de Zeeburgerdijk. Vooral de laatste 
plek werd door de kinderen erg leuk 
gevonden. Ze konden hier kennismaken 
met o.a. houtbewerking en lassen.  
 

 
 
Woensdag kregen wij bezoek van dhr. 
Zwarts van de politie en Eric, een ex-
gedetineerde. Wij hebben gesproken over 
groepsdruk, wat dat met je doet en de 
keuzes die jij daar (als kind) zelf bij maakt.  

Ook hebben wij uitgebreid stilgestaan wat 
pesten met jou doet en de gevolgen die 
dat voor later heeft. De kinderen vonden 
het een indrukwekkende ochtend.  
Donderdag zijn we gestart met de 
voorbereidingen van het eindtoneel. Deze 
keer stond in het teken van kennismaking, 
uitdrukkingen en improviseren. Wij 
hebben het nu al gezien: er zit ontzettend 
veel talent in deze groep 8. Dat belooft 
wat voor de eindvoorstelling! 
 
Leerlingenraad 
We hebben een 
leerlingenraad! De kinderen 
van groep 6 en 7 hebben zich 
opgegeven om mee te doen 
in de leerlingenraad. Ze 
mogen meedenken over wat 
er in de school verbeterd zou 
moeten worden. Elke dinsdagmiddag van 
14.00 tot 15.00 uur komt de 
leerlingenraad bij elkaar. We zijn 
benieuwd naar hun ideeën en houden u 
op de hoogte! 
 
Het leerorkest. 
Met veel trots en plezier geven de 
leerlingen van de Nautilus Flevohof en de 
Indische Buurt school het laatste 
Leerorkestconcert van dit jaar.  
Tijdens deze concerten laten de kinderen 
samen op hun instrumenten horen wat ze 
het afgelopen schooljaar bij het Leerorkest 
geleerd hebben.  
De concerten zijn op woensdag 29 mei in 
de gymzaal van de Indische Buurt school 
op de bankastraat. 
Groep 6/7 speelt tussen 10.30 en 11.15u. 
Groep 3/4/5 speelt tussen 11.30 en 
12.15u. Iedereen is van harte welkom om 
te komen luisteren naar deze bijzondere 
concerten. 
 


