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Nieuwsbrief 2017-2018/15 

 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Op maandag 12 maart hebt u per mail 

een uitnodiging voor het 

oudertevredenheidsonderzoek (OTO) 

gekregen met de vraag deze online in 

te vullen. We hopen op een hoog 

respons. Na zondag 8 april is het niet 

meer mogelijk de enquête in te vullen. 

 

Nieuwe gymleerkracht 
Zo snel mogelijk, maar in elk geval na 

de meivakantie, start meester Robert 

Schram bij ons op school. De nieuwe 

collega die de gymlessen gaat 

verzorgen op woensdag en donderdag. 

Op donderdag 26 april komt hij naar 

school om alles overgedragen te 

krijgen van juf Lisa. 

 

Nieuwe website 
De nieuwe website is in de lucht. We 

gaan wat er nog ontbreekt of niet meer 

relevant is aanpassen of weghalen. 

Tegelijktijdig is het algemene 

emailadres uit de lucht. In plaats 

daarvan nu: 

info.deNautilus@amosonderwijs.nl 

Als bijlage een lijst van alle 

medewerkers van de Nautilus met hun 

amos-emailadres. 

 

 

 

 

 
 Agenda 

10 april  Gr. 3-8 naar Balletorkest 
met de cultuurbus. 

19 april Spreekuur ‘s avonds 

27 april  Start meivakantie 

14 mei  Eerste schooldag na 
vakantie 

 

Avondvierdaagse 

De organisatie van de A4daagse heeft 

ons een brief gestuurd met daarin de 

boodschap dat de startlocatie in het 

Amsterdamse Bos is verplaatst van de 

ingang van het bos naar het Bostheater. 

Om daar om 18.00 uur klaar te staan 

voor de start vinden we niet haalbaar 

in verband met de afstand en het 

parkeren. Wij hebben besloten om een 

andere Avondvierdaagse in 

Amsterdam te kiezen.  

Samen met de OC gaan we de keuze 

maken. De start van de A4Daagses die 

er nog georganiseerd worden, is voor 

het grootste deel in juni. 

Over de inschrijving volgt later meer. 

Het spijt ons dat u in de vorige 

nieuwsbrief al gevraagd werd de data 

te reserveren, we hopen dat u begrip 

hebt voor deze beslissing. Wij denken 

dat het een minder stressvolle start 

oplevert elke dag. 

   

Op tijd komen 
We willen u er nogmaals op wijzen 

uw zoon of dochter op tijd in de 

groep te brengen of van huis te 

sturen. 
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“Schooltuinenschoeisel” 
Vandaag hebben de leerlingen van 

groep 6 voor het eerst in hun eigen 

schooltuintje gewerkt. 

Met veel plezier heb ik begrepen. 

We willen u vragen de volgende keer 

uw zoon of dochter speciale of oude of  

schoenen of laarzen mee te geven in 

een plastic tas. Dan kunnen ze met 

schone schoenen daarna de school 

weer in.  

 

 

Mede namens het team, 

 

Een zonnig, prettig weekend! 

 
Ella Rietvelt 


