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Amsterdam, 7 juni 2019 
 
IEP-toets 

Dit jaar hebben de leerlingen van groep 8 
de IEP-toets gemaakt. Alle leerlingen van 
groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te 
maken, aan de uitslag van de eindtoets 
kunnen wij zien of wij dat past het VO-
advies dat is gegeven. Van één leerling 
hebben wij het advies naar boven kunnen 
bijstellen, de andere leerlingen hebben 
aan de verwachtingen voldaan.  

Wij zijn supertrots op het 
groepsgemiddelde: 77,5! Dat is ruim 
boven wat wij hadden moeten halen 
(73,7)  

Goed gedaan: Yassir, Hejar, Naoufal, 
Badreddine, Manal, Fatmanur, Redouan, 
Eliza, Malak, Emirhan, Quiteria, Bilal, Thais 
en Suzanna!!!!!  

 
Suikerfeest 
Wij hopen dat iedereen een fijn en gezellig 
Suikerfeest heeft gevierd. Op school 
vinden we het leuk om dit ook met alle 
ouders te vieren. Gezellig samen komen, 
eten en dansen. Op woensdag 19 juni 
organiseren een aantal ouders van de 
Nautilus Flevohof het Suikerfeest voor de 
ouders. Lijkt het je leuk om te komen? 
Als iedereen een klein hapje meeneemt, 
maken we er een gezellig feestje van. 
Iedereen is welkom! 
Datum: woensdag 19 juni 
Tijd: 9.00 tot 11.00 uur. 

 
Zomerfeest 
We willen graag met 
alle ouders en 
kinderen het jaar 
afsluiten met een mooi zomerfeest. 
Alle kinderen krijgen overdag 
workshops en gaan oefenen voor 
een optreden voor alle ouders.  
Vanaf 13.30 start het zomerfeest 
voor de ouders met een 
spectaculair optreden op het 
binnenplein. Het is natuurlijk leuk 
als alle ouders aanwezig kunnen 
zijn. 
Na afloop zijn er verschillende 
spelletjes te doen, lekkere hapjes 
en leuke muziek. 
U komt toch ook? Zet de datum 
alvast in uw agenda!!!  
Datum: donderdag 27 juni 
Tijd: 13.30 – 16.00 uur 
Let op!! We hebben het zomfeest 
verplaatst. In de jaarkalender 
staat een andere datum.  
 
MR 
Helaas nemen wij dit jaar afscheid van ons 
MR-lid Farida Telgt. Wij willen haar 
bedanken voor haar inzet, het meedenken 
met het beleid van de school en de 
positieve inbreng tijdens de 
vergaderingen. Door het vertrek van 
Farida komt er een plekje vrij bij de MR. 
Hierin kunnen ouders en leerkrachten 
meedenken over het beleid van de school. 
De MR heeft vaak een adviserende, maar 
ook wel eens een beslissende rol in 
beleidszaken. De MR vergadert 5 a 6 keer 
per jaar. Lijkt het u leuk om zich hierbij 
aan te sluiten? Laat u dit dan weten aan 
Ria van Gerven. 
ria.vangerven@amosonderwijs.nl 
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Bezoek op school 
Op 16 mei hebben de bestuurders (Lex 
Polman en Arie van Loon) van AMOS een 
bezoek gebracht aan onze school. Met het 
bezoek willen ze een indruk krijgen van 

hoe het op school gaat en wat we allemaal 
doen op school. Zij hebben een 
rondleiding door de school gekregen en 
ook hebben ze een aantal ouders 
gesproken. De moeders van de 
verteltassen hebben laten zien hoe de 
verteltassen gemaakt worden en wat het 
belang ervan is. Ook hebben ze een kijkje 
genomen bij de taallessen.  
 
Ze waren erg blij om te zien hoe goed het 
met onze school gaat en ook waren ze blij 
met de tevreden ouders en kinderen. Ze 
proberen minimaal 1x per jaar op scholen 
langs te komen. 
 
 

Belangrijke data 
 
juni 
 

 

10 Tweede Pinkesterdag. 
Leerlingen zijn vrij. 

11 - 12 Studiedag. 
Leerlingen zijn vrij  

18 Informatie bijeenkomst 
voor nieuwe ouders 

19 Suikerfeest 

27 Zomerfeest 

 
 
 


