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Beste ouder(s) verzorger(s) 

 

 

We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. 

 

Deze week zijn we al weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  

We hopen iedereen maandag de 23e weer te kunnen verwelkomen. 

 

Zoals u weet zijn er komend schooljaar wat nieuwe gezichten in school. 

In groep 7/8 zijn dit Laura van Leeuwen (maandag, dinsdag en woensdag) en George Assen op 

donderdag en vrijdag ter vervanging van Margo Nijmeijer. Op woensdag staat George in groep 5/6. 

In groep 1/2 staat juf Chantal Sarphatie (maandag t/m vrijdag) 

De interim directie (Edith Tjaden en Gertjan Bart) en de interim IB-ers (Samira van Erp en Marieke 

Hessels) zijn op vaste tijdstippen aanwezig. 

 

De administratief medewerker Janny Mensen is met ziekteverlof. We wensen haar een goed herstel toe. 

We zijn hard op zoek naar een vervanger. Dit betekent dat de school telefonisch wat minder makkelijk 

bereikbaar is. 

 

U kunt de teamleden altijd bereiken via de Parro app of via hun AMOS email. 

De email adressen zijn opgebouwd volgens het patroon  

voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl  

 

Helaas hebben we nog wel te maken met wat beperkingen vanwege de Coronamaatregelen. 

Zoals u heeft kunnen vernemen via de persconferentie van 9 augustus worden de regels weliswaar 

versoepeld maar zijn we nog steeds gehouden aan de 1,5 meter afstand maatregel. 

Omdat het handhaven van deze regel op school niet uit te voeren is houden we vast aan de bestaande 

afspraken over brengen en halen. Dit betekent dat er bij het brengen en halen van kinderen geen 

ouders in school of op het plein kunnen zijn. We hopen dat na 20 september het mogelijk is om alle 

ouders weer toegang tot school te kunnen geven. 

 

Hieronder zetten we e.e.a. even op een rijtje: 

 

Als de school begint: 

Onderbouw gaat door de hoofdingang naar binnen. 

Bovenbouw gaat via de zij ingang naar binnen. 
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Aan het einde van de schooldag: 

Onderbouw gaat via de hoofdingang naar buiten. 

Bovenbouw gaat via de zij ingang naar buiten. 

 

 

Kennismakingsgesprekken 
 

Vanaf donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. 

Deze gesprekken zijn digitaal en u ontvangt van de leerkrachten via Parro een uitnodiging. 

 

 

“Pak je kans” 
De gemeente Amsterdam heeft regelingen om ouders met weinig geld te helpen bij schoolkosten. 
Als bijlage sturen we u 2 informatie flyers mee. 
Volgende week krijgen de kinderen nog een flyer mee en een volgende Nieuwsbrief informeren we u over 
de ouderbijdrage en het betalen met de stadspas. 
 
 

Gezonde leefstijl, fruit en trakteren  
  
Op school besteden we aandacht aan een gezonde leefstijl en gezonde voeding. En hoewel we geen 
officiële Jump-In school zijn, maken we wel gebruik van de uitgangspunten van het programma.   
Jump-In helpt scholen om een gezonde leefstijl op school vorm te geven. De doelen van Jump-in zijn 
hierbij de leidraad.  
1. Gezondheid staat op de agenda  
2. Samen met ouders gezond gedrag bevorderen  
3. Beleid en educatie rond gezonde voeding  
4. Voldoende en kwalitatief goed vakonderwijs  
5. Actief buitenspelen onder schooltijd   

6. Sporten en bewegen voor elk kind, op elk niveau   
7. Aandacht voor motorische ontwikkeling   
8. Goede zorgstructuur voor kinderen met ongezond gewicht  
  
Dit houdt onder andere in:  

 Dat alle kinderen ontbijten voor zij naar school komen.  

 Dat iedereen een gezond pauzehapje meeneemt voor de pauze rond 10:00 uur. Hieronder verstaan 
wij geen snoep en chips maar Fruit. Liever geen fruittoetjes of knijpfruit. Tevens mogen de kinderen 
hierbij drinken.  

 Dat de kinderen als lunch rond 11:45 uur een boterham (met beleg) eten. Geen croissants, 
worstenbroodjes, ongezonde koeken e.d. Snoep is niet toegestaan.  
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 Dat wanneer een leerling jarig is, deze natuurlijk mag trakteren. Hierbij hanteren we op school een 
“gezond beleid”. Dit houdt in dat we gezond trakteren (mag ook voor de leerkrachten). Wel dringen 
we er op aan om de traktatie te beperken tot één ding. Overigens is een kleine traktatie in onze 
beleving ruim voldoende. Meerdere “versnaperingen” en speelgoed/gadgets worden niet uitgedeeld 
en gaan met de jarige mee terug.  

 

Twijfelt u? Neem dan vooraf even contact op met de leerkracht.  
  
Op internet zijn tal van leuke traktatie-ideeën te vinden om gezond te trakteren.  
 

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


