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Team
Tot onze spijt heeft juffrouw Margo Nijmeijer, na de geboorte van haar zoon, gekozen voor een andere invulling
van haar werkzaamheden. Dit betekent zij niet meer op school terugkomt.
We vinden het ontzettend jammer dat Margo de Nautilus Flevohof verlaat. We bedanken haar voor haar inzet op
school en wij wensen haar veel succes, met haar verdere loopbaan.
We hebben meester George Assen bereid gevonden om zijn taak als vervanger (die deze week zou aflopen)
voorlopig voort te zetten.
Juf Wilma Knegt heeft er voor gekozen om na de herfstvakantie op een andere school aan de slag te gaan. De
taken van Wilma worden overgenomen door Floor van Blokland. Floor heeft Wilma ook al in de afgelopen periode
tijdens haar afwezigheid vervangen.
Juf Janny Mensen is helaas nog ziek thuis. Mocht u Janny een kaartje willen sturen dan kunt u dat op school
afgeven en dan zorgen wij dat het bij Janny komt.

Zo doen we het vanaf 27 september (even een herinnering)
Eerder hebben we u in een apart bericht geïnformeerd over de start van de schooldag vanaf 27 september.
Fijn dat iedereen daar zo goed aan meewerkt.
We vragen nog even aandacht voor het feit dat we echt om 08:30 uur beginnen. Daarbij vragen we de ouders van
de groepen 1 t/m 4 die hun kind naar de klas begeleiden om de toegang naar het lokaal vrij te houden enzodra hun
kind in de klas is, de school te verlaten.

AVG Toestemming
In de vorige Nieuwsbrief schreven we hier al over.
Het lijkt er op dat niet iedereen dezelfde versie van Parro heeft geïnstalleerd waardoor het stappenplan om de
AVG voorkeuren in te vullen in sommige gevallen niet werkt.
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Hieronder volgt een ander stappenplan om de AVG voorkeuren via Parro in te
vullen.
 Ga naar het groepenscherm
 Tik op Privacy-voorkeuren.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje
achter de naam van uw kind.
De tweede manier is het downloaden van het formulier dat we in de vorige Nieuwsbrief als bijlage meestuurden.
Op het formulier vult u eerst de naam van u kind, de geboortedatum en de groep in.
Vervolgens geeft u op het formulier aan waarvoor De Nautilus Flevohof beeldmateriaal van uw zoon/dochter
mag gebruiken.
Tot slot ondertekent u het formulier en geeft het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan uw kind mee, om
het bij de leerkracht in te leveren. Uiteraard kunt u het ook scannen en per mail versturen naar
directie.nautilusflevohof@amosonderwijs.nl
De derde manier is bij de administratie van de school een formulier ophalen.
U kunt dan (net als bij stap 2) het formulier invullen en weer op school weer inleveren.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Jaarlijks zullen we u (digitaal) vragen of u nog akkoord bent met
uw verleende toestemming.

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.

Kinderboekenweek
De 67ste Kinderboekenweek vindt plaats van 6 tot en met 17 oktober 2021. Het
thema is “Worden wat je wil”.
De Kinderboekenweek hebben we met de hele school feestelijk geopend in de
speelzaal. Veel kinderen kwamen verkleed in het beroep dat ze later willen
worden. Ook de leerkrachten kwamen verkleed. Zo zagen we voetballers, een
brandweerman, politieagent, zeebonk, piloot, archeoloog, danseres, dokter, kok, architect en ga zo maar door. De
afgelopen week hebben we in de klas veel aandacht besteed aan het thema met verschillende lessen en door uit
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diverse boeken over beroepen en talenten te lezen. Ook hebben de leerkrachten in de andere klassen
voorgelezen. Het was een groot succes!

Kwink
Op onze school werken wij met de methode Kwink. Met behulp
van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het
oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is
een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf
kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet
voorkomt.
Kwink brengt vier keer per jaar een Koelkastposter uit. Het doel
van de Koelkastposter is om ouders met kinderen in gesprek te
brengen. Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een
aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.
Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad
heeft en kunt u hen daar ook naar vragen.
U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster,
met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die
emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun
en uw emoties te praten.
U kunt op de afbeelding hiernaast klikken om de Koelkastposter
te kunnen downloaden (en te
printen). Wij hopen dat de
Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.
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Sportaanbod in de herfstvakantie
De gemeente Amsterdam/stadsdeel Oost organiseren in de herfstvakantie weer allerlei
sportactiviteiten. Via Parro heeft u van meester Vincent al informatie ontvangen.
En ook deze link geeft extra informatie.

Wintertijd
In de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober begint de wintertijd.
De klok gaat dan een uurtje achteruit.
Dat betekent ’s morgens wat sneller licht en ’s avonds eerder donker.
De wintertijd duurt tot 27 maart 2022.

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.nl
De 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

Agenda / in de planning
Vrijdag 15 oktober
 Studiedag AMOS (de kinderen zijn vrij)
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
 Herfstvakantie
Maandag 1 november t/m 5 november
 Voortgangsgesprekken
Dinsdag 2 november
 Digitale voorlichting overstap groep 8 naar VO (ouders hebben hier apart bericht
over ontvangen)
Vrijdag 26 november
 Schoen zetten
Vrijdag 3 december
 Sinterklaasfeest
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:

Medio november
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We wensen iedereen een fijne herfstvakantie.

Basisonderwijs (4-12 jaar). Soembawastraat 63 1095VZ Amsterdam
Telefoon: 020-6656723

Pagina 5 van 5

