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Team
Net als u vinden we het heel vervelend dat vanwege de Coronamaatregelen ouders geen toegang hebben tot de
school. Het contact met leerkrachten/medewerkers is dan heel anders wanneer je elkaar even (kort) voor of na
schooltijd kunt spreken.
Daarbij zijn er dit schooljaar veel nieuwe gezichten, hebben we afscheid genomen van collega’s en zijn er collega’s
afwezig wegens ziekte.
Hieronder geven we een overzicht van de teamleden op school en welke taken ze hebben
Het schoolteam bestaat dit jaar uit:
Juf Chantal Sarphatie, (groep 1/2), juf Simone Bruggeman (groep 3/4), juf Phylicia Sapoen (groep 5/6) Juf Laura van
Leeuwen (groep 7/8) meester George Assen (groep 5/6 en 7/8).
Juf Janny Mensen (administratie) en meester Vincent van Lancelot (gym) zijn helaas ziek. We wensen beiden een
goed herstel toe en hopen ze weer snel op school te kunnen begroeten.
Naast deze leerkrachten zijn er nog meer mensen op verschillende tijdstippen op school aanwezig.
Als IB-ers zijn op school juf Marieke Hessels en juf Samira va Erp (beiden werken ook op de Frankendael) Verder
zijn als externe ondersteuners juf Floor van Blokland, juf Lieke Vegter en juf Lili Collot d'Escury enkele dagen per
week op school
Edith Tjaden en Gertjan Bart zijn de directie en ook zij zijn een aantal keren per week op school.
We hopen dat wij als de schoolfotograaf geweest is, u in een volgende Nieuwsbrief ook een foto van de teamleden
kunnen laten zien.

Schoolfotograaf
Dinsdag 23 november is de schoolfotograaf op school.
Er worden alleen kinderen gefotografeerd die op de Nautilus Flevohof
zitten. Als er meerdere kinderen op school zitten wordt er wel een
zogenaamde broertjes & zusjes foto gemaakt, maar dus alleen van de kinderen die hier op school zitten.
De bestellingen zullen plaatsvinden d.m.v. inlogkaartjes. We verwachten deze kaartjes nog voor de kerstvakantie
op school en geven ze aan de kinderen mee. Op https://bestel.rdfoto.nl kunt u de foto’s bestellen en betalen.
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Schoolregels en afspraken
Soms gebeurt er wel eens iets tussen kinderen onderling waardoor ouders elkaars kinderen voor de school
aanspreken of terecht wijzen. We verzoeken u dat niet te doen. Hierdoor kan bij kinderen een gevoel van
onveiligheid ontstaan. Vaak is hier in de klas door de leerkracht al aandacht aan besteed en indien nodig al met de
betreffende ouder(s) besproken. Laten we met elkaar zorgen dat de school voor iedereen een veilige vertrouwde
plek is en blijft.

Onderhoud aan het gebouw
U heeft vast al gezien dat er werkzaamheden aan het gebouw plaatsvinden.
Alle houten kozijnen worden aan de buitenkant geschilderd en waar nodig vervangen. Dit kan wat
overlast veroorzaken, maar de schilders proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. De planning
is dat de werkzaamheden voor de kerstvakantie zijn afgerond.

Ouder- en kindaviseur
Op iedere basisschool in Amsterdam is er een
ouder- en kindadviseur bij wie ouders en
kinderen terecht kunnen met vragen en zorgen
over opgroeien en opvoeden. De ouder- en
kindadviseur werkt vanuit een breed
samengesteld Ouder- en Kindteam en kan
collega’s raadplegen of inschakelen. Zo worden problemen eerder gesignaleerd en kinderen sneller, beter en dicht
bij huis geholpen. De ouder- en kindadviseur werkt nauw samen met het schoolteam en kan leerkrachten advies
geven over de pedagogische aanpak.
De ouder- en kindadviseur van onze school is:
Maja Jancin.
Maja is te bereiken via de mail op m.jancin@oktamsterdam.nl
Op de site van www.oktamsterdam.nl vindt u meer informatie over het werk van ouder- en kindteams en de
adviseurs.

Parro
We hebben hier al vaker over geschreven
Via Parro informeren de leerkrachten u over:
Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen (streven is om dit minimaal twee
dagen van te voren versturen, om te voorkomen dat ouders het te laat zien), vrijwilligers vragen, leuke
mededelingen of foto’s.
U kunt de leerkracht zelf natuurlijk ook via Parro benaderen.
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Waarover communiceren we niet via Parro?
Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de Parro-app. We maken graag
een afspraak voor persoonlijk contact.
Wanneer gebruiken we Parro?
Tussen 07:30 en 17:00 is contact mogelijk. Buiten deze tijden ontvangen de teamleden geen
pushberichten en wordt er niet van hen verwacht dat ze reageren of berichten aanmaken.
Of contact buiten deze tijden of in het weekend mogelijk is, is van de leerkracht afhankelijk.
We streven naar een vlotte communicatie, maar zijn niet verplicht direct te reageren. Immers staan we het
grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang.
Indien wenselijk sturen ouder en leerkracht elkaar een bevestiging dat het bericht gelezen is, en dat ze er later nog
op terugkomen.
Indien een leerkracht door ziekte afwezig is, onderhoudt hij/zij geen contact met ouders. Dit doet de directie.

Sociale media
Volgt u ons al op onze sociale media kanalen? Hier posten we regelmatig beeldmateriaal van onze activiteiten.

@NautilusFlevohof

@ NautilusFlevohof

@NautilusFlevo

Tevredenheidspeiling
Op 2 november hebben we u hier al per mail over geïnformeerd. Volgende week ontvangt u van het AMOS
bestuur een link naar de vragenlijst

Wist U dat?
Ieder teamlid te bereiken is op haar/zijn werkmail? Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl of voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nlDe
aanvullingen op de ouderkalender op de website en in de Nieuwsbrief de vermeld worden?Opmerkingen,
suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn? Dit via de mail kan naar
directie.nautilusflevohof@amosonderwijs.nl?
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Agenda / in de planning
Vrijdag 26 november
• Schoen zetten
Vrijdag 3 december
• Sinterklaasfeest
Donderdag 23 december
• Kerstviering
Vrijdag 24 december
• Let op! Deze dag is er gewoon school tot 14:00 uur!
Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari
• Kerstvakantie
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
• Medio december
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