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De eindtoets en VO  

In april hebben de leerlingen van 

groep 8 meegedaan aan de Eindtoets. 

Dit is een laatste toets die de kinderen 

maken. Dit schooljaar kozen we voor 

het eerst voor de IEP. Deze toets wordt 

op 2 ochtenden op school afgenomen. 

Onze leerlingen ontvingen in mei de 

uitslag. Dat was best even spannend. 

We zijn reuzetrots op allemaal. 

Als school scoorden we een 82.5 Ook 

daar zijn we trots op, vergelijkbare 

scholen scoorden 78.5 en de inspectie 

verwachtte een 80. We zitten dus ruim 

boven de norm. 

Nu gaat groep 8 langzaam op weg 

naar het eind van hun tijd op de 

Nautilus. 

Daarna vliegen ze uit naar allerlei 

verschillende scholen.  
 

Techniekdag 19 juni 

Komt u ons helpen dinsdag de 19e juni. 

U kunt het doorgeven/mailen aan juf 

Petra.  

Petra.Telder@amosonderwijs.nl 

We bespreken met Smallsteps en 

CompaNanny dat de kinderen voor de 

naschoolse-opvang op school kunnen 

blijven en aan de uitdaging kunnen 

werken als het kind het wil en u het 

goedvindt. 

 

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! 

 
 Agenda 

19 juni Techniekdag, om 16.00 
uur de uitdaging.  

3 juli Schoolreisje! Info volgt 

5 en 10 juli  MIX, groep nieuw 
schooljaar. 

13 juli 8.30 uur officiele opening 
schoolplein. 

13 juli Kinderboekenwinkel in 
school  

 

 

Pedagogische Alliantie 

Het afgelopen jaar hebben we met de 

collega’s van de Notenkraker en de 

Fiep Westendorp meerdere 

bijeenkomsten georganiseerd met als 

onderwerp: “Wat betekent    

ouderbetrokkenheid voor ons?” 

We nodigen jullie uit voor een 

bijzondere ouderavond hierover. 

U vindt alle informatie in de bijlage. Er 

wordt gerekend op 20 personen per 

school. Uw aanwezigheid wordt zeer 

op prijs gesteld. 

U kunt mij mailen als u aanwezig wilt 

zijn. Als er meer dan 20 ouders 

belangstelling hebben, kijk ik naar de 

volgorde van opgave. Het belooft een 

mooie avond te worden. 

 

Avond vierdaagse 2018 

Met veel plezier hebben we de vier 

avonden met elkaar gelopen. We 

sluiten de laatste avond feestelijk af. 

Volgend jaar weer! 

Dank voor de enthousiaste reacties en 

inzet van iedereen! 
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Combiwel/jongerenwerk 

“Op woensdag 27 juni 2018 

organiseren Combiwel Jongerenwerk, 

Junior en Sport een Zomerfeest om het 

activiteitenjaar af te sluiten. Het 

Zomerfeest wordt gehouden op het 

schoolplein van de Bockesprong en is 

van 12.30 – 17.00 uur en voor iedereen 

vrij om te bezoeken. Er zijn activiteiten 

op het gebied van sport, mode maken, 

estafette, natuur en techniek en nog 

veel meer. Jullie zijn van harte 

welkom!” 

 

Mede namens het team, 

 

Een heel fijn weekend 

 
Ella Rietvelt 


