
 

 

 

Bijzonder Ondernemend met  

Wetenschap, Natuur en Techniek  

 

 

Basisonderwijs (4-12 jaar). Theophile de Bockstraat 100C, 1058 VC Amsterdam 

Telefoon: 020-6173656. Bank: NL22 INGB 0005000362 www.denautilus.net 

 

De onderneming; Het atelier 
Museumbezoekjes, onderzoek naar het 
leven van bijv. Gauguin, en naar: wat 
is kunst? Zelf kunst maken met behulp 
van een deskundige.Het waren twee 
waardevolle weken, vol verwondering 
en creativiteit. 
We hopen dat u er iets van hebt 
teruggezien tijdens de open-
atelierroute. 
 

Spreekuur 
Aanstaande dinsdag is er een 
spreekuur. We hebben er deze keer 
voor gekozen om u uit te nodigen.   
Misschien ontvangt u van de juf of 
meester een uitnodiging met daarop 
een tijd.  
 

Schoolplein opening 
Op 13 juli om 8.30 uur gaan we het 

plein officieel openen. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. 

U bent allen van harte welkom! 

 
Techniekdag 19 juni 

Komt u ons helpen dinsdag de 19e juni. 

U kunt het doorgeven/mailen aan juf 

Petra.  

Petra.Telder@amosonderwijs.nl 

 

Schoolkamp groep 7/8 

Woensdag vertrekt groep 7/8 naar 

Vierhouten. Juf Petra en meester 

Robert (gym) gaan extra mee. 

Juf Petra werkt daarom op de 

maandag en de dinsdag voor de 

Dolfijnen en juf Yvonne de andere 

dagen van de week. 

 
 Agenda 

6,7 en 8 juni  Groep 7/8 kamp 

12-15 juni  De Nautilus A4Daagse 

13 en 14 juni  
Deze data kloppen 
echt! 

Schoolfotograaf, info, 
zie bijlage! 

19 juni Techniekdag, om 16.00 
uur de uitdaging. 
Noteert u het vast? 

13 juli 8.30 uur officiele opening 
schoolplein. 

13 juli Kinderboekenwinkel in 
school  

 

De leerkrachten die bevoegd zijn 

zullen zorgdragen voor een gymles op 

de donderdag in welke vorm dan ook. 

 

De Ouderbijdrage/kampgeld 

Wilt u alstublieft nog even controleren 

of u de ouderbijdrage 2017-2018 al hebt 

betaald? 

Als het om één of andere reden niet 

lukt, schroom niet en loop bij me 

binnen. 

Van de ouderbijdrage van €70,00 gaat 

nog €25,00 naar het kamp. Daardoor 

kunnen we de prijs voor het kamp zo 

laag houden. €35,00 van de €70,00 is 

bestemd voor het schoolreisje van de 

andere groepen. 

De bankgegevens staan onderaan deze 

brief. 

 

Mede namens het team, 

 

Een heel fijn weekend 

 
Ella Rietvelt 

mailto:Petra.Telder@amosonderwijs.nl

