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Deze keer in de Nieuwsbrief:  
➔ Schoolsluiting 

➔ Groep 8 - plaatsing VO 

➔ Koningsspelen 

➔ Sociale media 

➔ Wist u dat..? 

➔ Agenda  
 
 
 

 

Schoolsluiting 
 
Helaas hebben we vorige week te horen gekregen dat onze school per 1 augustus gaat sluiten. Het leerlingenaantal 
is te ver teruggelopen om nog van een gezonde school te kunnen spreken. Daarbij zijn er geen nieuwe aanmeldingen 
voor komend schooljaar gekomen. Dit heeft het bestuur doen besluiten om de school dicht te doen. We vinden het 
ontzettend jammer, maar begrijpen het besluit.  
 
Afgelopen woensdagavond heeft er een informatieavond plaatsgevonden. Juf Edith en Jonne Gaemers (van het 
College van Bestuur) hebben het besluit toegelicht. Ook was de directeur van de Flevoparkschool (Alwin van Halm) 
uitgenodigd om namens de vier buurtscholen te vertellen dat u aanstaande dinsdag (19 april) welkom bent om een 
kijkje te nemen op de Flevoparkschool, Al Jawhara, De Indische Buurtschool of De Kleine Kapitein.  
 
U bent natuurlijk ook vrij om een andere school in Amsterdam te kiezen voor uw kind(eren). Het is de bedoeling dat 
u zelf een school gaat zoeken en contact opneemt om te kijken of er plek is. Als de school uw kind kan aannemen, 
dan zorgen wij er natuurlijk voor dat we met de nieuwe school overleggen om er samen voor te zorgen dat uw kind 
zo goed mogelijk terechtkomt.  

 
 

 

Groep 8  - plaatsing VO 
 
Op donderdag 7 april werd de uitslag van de Centrale Loting & Matching bekend 
en hebben de kinderen gehoord op welke middelbare school ze zijn 
aangenomen. Van de zes kinderen uit groep 8 zijn er vier aangenomen op hun 
school van eerste keus, één op zijn tweede keus en één leerling is geplaatst op 
de vierde school van de voorkeurslijst.  
 

 

Koningsspelen 
 

Wegens de kennismaking op de vier buurtscholen op dinsdag, vieren wij op 
donderdagmiddag 21 april de Koningsspelen. De kinderen mogen verkleed komen in 
rood/wit/blauw of oranje. We maken er samen een sportieve en gezellige dag van! 
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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  
 
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 

• Paasweekend 
Dinsdag 19 april 

• Koningsspelen 
Woensdag 20 en donderdag 21 april 

• Eindtoets groep 8 
Maandag 25 april t/m vrijdag 29 april 

• Studieweek team, kinderen vrij 
Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei  

• Meivakantie 
Maandag 16 mei t/m vrijdag 20 mei  

• Kamp groep 8 
Dinsdag 31 mei  

• Schoolreisje 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  
Mei/juni 

Sociale media 

 
@NautilusFlevohof 
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