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➔ Sociale media
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➔ Agenda

Team
Juf Chantal Sarphatie heeft er voor gekozen om afscheid te nemen van onze school. We wensen haar veel succes
met haar toekomstige baan.
Voor groep 1/2 hebben we gelukkig twee vervangers gevonden die inmiddels al zijn gestart. Op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag staat juf Mell Roos voor de groep. Juf Dana Feenstra geeft op donderdag les aan de kleuters.
Juf Floor van Blokland is bij ons gestopt en is op het moment bezig aan een reis in Zuid-Amerika. We willen haar
bedanken voor haar inzet en wensen haar veel plezier op haar reis. De taken van juf Floor zijn overgenomen door
juf Esta (maandag en woensdag) en juf Luca (dinsdag).

Studiedag
Morgen zijn de leerlingen vrij vanwege een studiedag voor het team. Deze studiedag is
een vervolg op de studiedag van 15 oktober en staat in het teken van lezen. De studiedag
wordt begeleid door een externe orthopedagoog en er is onder andere aandacht voor het
stimuleren van leesmotivatie en werken aan leesmoeilijkheden.

Uitjes
Eindelijk vinden er steeds meer versoepelingen plaats in het coronabeleid van de
overheid. Dat betekent dat er voor ons als school ook steeds meer mogelijk is. Zo
zijn ouders weer welkom in de school en h ebben we de rapportgesprekken fysiek
kunnen voeren.
Als de versoepelingen zo blijven, betekent dat ook dat we er weer op uit kunnen
met de kinderen. Op dinsdag 31 mei gaan we daarom eindelijk weer eens op
schoolreisje! Waar we naar toe gaan, dat blijft nog even een verrassing. Ook gaan
we met de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Dit kamp vindt plaats van
maandag 16 mei t/m vrijdag 20 mei. De ouders van groep 8 ontvangen hier
binnenkort nog meer informatie over.
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Zomertijd
In de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart begint de zomertijd.
De klok gaat dan een uurtje vooruit. Dat betekent dat het ’s morgens nog wat langer donker
blijft en ’s avonds is het langer licht. De zomertijd duurt tot 30 oktober 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 17 maart
• Studiedag team, kinderen vrij
Donderdag 14 april
• Paasviering op school
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
• Paasweekend
Woensdag 20 en donderdag 21 april
• Eindtoets groep 8
Vrijdag 22 april
• Koningsspelen
Maandag 25 april t/m vrijdag 29 april
• Studieweek team, kinderen vrij
Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei
• Meivakantie

Sociale media

@NautilusFlevohof

@NautilusFlevo

@NautilusFlevohof

De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
April/mei
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