Bijzonder Ondernemend met
Wetenschap, Natuur en Techniek

Dit bericht sturen we per mail en via Parro.

Beste ouder(s) verzorger(s)
De eerste schoolweek is omgevlogen. In dit bericht praten we u even bij over wat algemene
schoolzaken.
Bereikbaarheid van de school (telefonisch)
De school is de afgelopen week slecht of niet telefonisch bereikbaar geweest. De oorzaak lag in het feit
dat nieuwe apparatuur niet goed was in te regelen op het netwerk.
De verwachting is dat dit deze week verholpen is.
Daarbij komt dat juf Janny Mensen, de administratief medewerker van de school, wegens ziekte afwezig
is. We zijn hard op zoek naar een vervanger. Maar ook hierdoor zijn we moeilijk bereikbaar. Als tijdelijke
oplossing wordt de telefoon doorgeschakeld naar de administratief medeweker van de Frankendael (Nel
Westra).
Het beste kunt u, als het zaken omtrent uw kind betreft, de leerkracht mailen of via Parro contact
opnemen. De werk-emailadressen van de leerkrachten zijn opgebouwd volgens het patroon:
voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
Team/schoolleiding
Edith Tjaden (directeur) Gertjan Bart (adjunct-directeur) Samira van Erp (IB) Marieke Hessels (IB) zijn op
wisselende dagen op school. Tot de herfstvakantie zullen zij volgens onderstaande planning op school
aanwezig zijn.
 Maandagmiddag: Gertjan
 Dinsdagmiddag Samira en Marieke
 Woensdagochtend: Edith, Samira en Marieke
 Woensdagmiddag: Edith
 Donderdagochtend: Gertjan
 Vrijdagochtend: Edith
Edith, Samira, Marieke en Gertjan werken ook op de AMOS scholen Frankendael en IKC Frankendael.
Het kan zijn dat bovenstaande planning verandert omdat zij op een van de andere scholen aanwezig
moeten zijn. Het is dus raadzaam om altijd van te voren even na te gaan of ze die dag op school zijn.
Op donderdag en vrijdag is juf Laura van Leeuwen ambulant en kunt u voor dringende zaken ook bij
haar terecht.
Als u een van bovenstaande personen wilt spreken kunt u het beste een mailtje sturen waarna er
contact met u wordt opgenomen.
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Jaarkalender
Vandaag krijgt uw kind de schoolkalender voor het schooljaar 2021-2022 mee.
Hierin staan alle vakanties, vrije dagen en belangrijke (school) gebeurtenissen vermeld.
Niet ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de leerkracht van uw kind.
We hopen u hiermee voorlopig geïnformeerd te hebben. Wie weet zien we elkaar bij schooldeur als de
school begint of eindigt.

Met vriendelijke groet namens het team van de Nautilus Flevohof,
Edith Tjaden, Gertjan Bart
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