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Ouders bedankt!
Via deze weg willen wij als directie van de school, ook namens
alle collega’s, hartelijk danken voor uw inzet en flexibiliteit
gedurende dit bijzondere jaar. We realiseren ons dat enkel door
een gezamenlijke inspanning het mogelijk is geweest om het
onderwijs zo goed als mogelijk te kunnen blijven organiseren.
Uw hulp daarbij wordt zeer gewaardeerd.

Het Amsterdamse Lerarentekort
Onze bestuurder, Jonne Gamaers, heeft recentelijk de volgende oproep
gedaan aan het kabinet, die wij hier met u willen delen: “Het lerarentekort in
het basisonderwijs in Amsterdam is gestegen naar 15%. Ondanks alle (goede)
maatregelen die in de stad genomen zijn via het Noodplan Lerarentekort
Amsterdam. We kunnen dit niet (meer) in de stad alleen oplossen; de
landelijke overheid is aan zet. Er moet, vooral in de rand- en
arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten, nog veel gebeuren. Het nieuwe
kabinet kan en mag dit niet negeren. Het lerarentekort ondermijnt alle
noodzakelijke ambities om de onderwijskwaliteit te verhogen”

Het leerkrachtentekort op de Nautilus Flevohof
Ook op onze kleine school merken we de impact van het leerkrachtentekort. Het lukt ons vooralsnog om het
dagelijkse onderwijs adequaat te verzorgen en alle groepen te bezetten. Tegelijkertijd moeten ook wij erkennen dat
wij kwetsbaar zijn en onverwachte (langdurige) uitval niet altijd goed kunnen opvangen.
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Onderhoud aan het gebouw
De planning m.b.t. het afronden van de schilders- en onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw
is niet helemaal gehaald. De verwachting is dat men nog 2 weken in het nieuwe jaar nodig heeft om
alles af te ronden. Maar dan staat alles er weer tiptop bij. Alle houten kozijnen zijn aan de buitenkant
geschilderd en waar nodig vervangen. Gelukkig hebben de schilders de overlast beperkt kunnen
houden.

Terugblik Sinterklaas
Op vrijdag 3 december hebben wij het Sinterklaasfeest gevierd op school. In de groepen ½ en
3/4 hebben de kinderen online een bezoek gehad van Sinterklaas en hem vragen kunnen
stellen. Ook heeft Sinterklaas een gedichtje voorgelezen met daarin een hint verborgen. De
kinderen mochten daarna opzoek naar hun cadeautjes in de school.
In groep 5/6 en groep 7/8 hebben de kinderen lootjes getrokken en daarna hele mooie
surprises gemaakt voor elkaar met daarin kleine cadeautjes.

Terugblik Kerstontbijt
Op vrijdag 17 december hebben we het jaar 2021 op onze school fijn kunnen afsluiten met
een kerstlunch voor alle kinderen. De kinderen kwamen prachtig gekleed naar school en
namen mooi versierde schoenendozen mee met daarin een lekkere kerstlunch. We hebben
het schooljaar op een gezellige manier kunnen afsluiten.

Schoolregels en afspraken
We schreven hier al eerder over.
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 (maar ook bij volwassen)
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.
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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
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022
• Kerstvakantie
Maandag 17 januari
• Informatieochtend voor nieuwe ouders
Maandag 24 januari
• Start toetsperiode M-toetsen
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Medio januari

Het team van de Nautilus Flevohof
wenst u mooie kerstdagen
en een gezond en goed
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