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Deze keer in de Nieuwsbrief: 
➔ Wat waren het hectische weken! 

➔ Rapportgesprekken 

➔ Studie- werkweek 

➔ OKT Amsterdam, Webinar “Rebellie, op weg naar de pubertijd” 

➔ Schaatsen groep 5-8 

➔ Sociale media 

➔ Wist u dat  

➔ Agenda  
 

 

Wat waren het hectische weken! 
 
We maken er samen het beste van, maar realiseren ons dat deze periode voor leerlingen, ouders en medewerkers 
van de school onrustig verloopt. Het aantal zieke of in quarantaine verblijvende leerlingen en medewerkers, maakt 
de organisatie van het onderwijs tot een stevige puzzel, die niet altijd opgelost kan worden. 
 
We verwachten dat deze situatie, ook gezien het hoge aantal besmettingen, wellicht nog even aan zal blijven. Via 
deze weg willen wij ouders bedanken voor het getoonde begrip en de inspanning om er samen het beste van te 
maken. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. 

 
 

Rapportgesprekken 
 
Na de voorjaarsvakantie (van 2 t/m 7 maart) staan de rapportgesprekken gepland. 
 
Ook deze keer zullen we de gesprekken nog digitaal voeren. De leerkrachten zullen 
u via Parro laten weten hoe en wanneer u zich kunt aanmelden voor een gesprek. 
Het kan zijn dat in een enkel geval een fysieke ontmoeting gewenst is. Leerkracht 
en/of IB zullen u dan inlichten. 
 
Hoewel de voorkeur uit blijft gaan naar een persoonlijk gesprek, hopen we door 
bovengenoemde maatregel het aantal contactmoment van leerkrachten te 
verminderen. De verwachting is dat we daardoor de kans op uitval/quarantaine 
van een leerkracht (en de daaruit voortkomende gevolgen) te kunnen beperken. 
 

 

Studie- werkweek 
 
Tijdens een studieweek zijn de teamleden op hun normale werkdagen aanwezig. Soms is het vanwege het 
programma nodig dat zij op een andere dag of een extra dag aanwezig zijn.  
In deze studieweek is het team onder meer één dag bezig (onder leiding van een externe orthopedagoog) met het 
maken van groeps- en schoolanalyses.  
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OKT Amsterdam, Webinar “Rebellie, op weg naar de pubertijd” 
 
Op 15 maart organiseert het OKT Amsterdam een Webinar met dr. Martine Delfos "Rebellie, op weg naar de 
puberteit" Dit gratis webinar is vooral bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen uit de groepen 7 en 8. 
Het Webinar begint om 20:00 uur en duurt 1 ½ uur. Dit webinar is tot stand gekomen in samenwerking met de 
Gemeente Amsterdam, de Jellinek Preventie en OKT Amsterdam-Zuid.  
 
Klik hier voor de bijlage meer informatie en het email-adres waarop u zich kunt aanmelden. 
 
Hartelijke groeten,  
Elly Baartscheer, e.baartscheer@oktamsterdam.nl 
Sandra de Vries, s.a.devries@oktamsterdam.nl 
 

 
 

Schaatsles groep 5 t/m 8 
 
Groep 5/6 en groep 7/8 van de Nautilus Flevohof gingen afgelopen 2 weken op de 
dinsdagen bij de Jaap Edenbaan schaatsen. Ze vonden het heel leuk, ze hadden veel 
plezier. Ze vonden het vooral leuk om een keertje wat anders te doen, ze hebben goed 
leren schaatsen, waardoor ze op de laatste les een mini elf steden tocht deden. En al na 
de eerste les konden een paar leerlingen al vlot schaatsen. De leerlingen hopen dat ze 
nog eens langs mogen komen.  
 
Geschreven door Sudenur en Imane (groep 7/8) 
 

 
 

 

 

  

https://nautilusflevohof.nl/wp-content/uploads/2022/02/Nieuwsbrief-6-bijlage-webinar-15-maart-2022.pdf
mailto:s.a.devries@oktamsterdam.nl
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Sociale media 
 

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

 
@NautilusFlevohof 

 
 

@ NautilusFlevohof 

 

 
 

@NautilusFlevo 

 
 

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 14 februari t/m vrijdag 18 februari 

• Studieweek team, kinderen vrij 
Woensdag 16 februari 

• Adviesgesprekken groep 8 
Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 

• Voorjaarsvakantie 
Woensdag 2 maart t/m maandag 7 maart  

• Rapportgesprekken 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  
Medio maart 

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
mailto:voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nl
https://www.instagram.com/nautilusflevohof/
https://www.facebook.com/nautilusflevohof
https://twitter.com/NautilusFlevo

