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Nieuwsbrief 2018-2019/ 2 
 

Groepsbezetting 
We zijn heel blij u te kunnen 

mededelen dat we een nieuwe collega 

hebben gevonden die graag aan de 

slag wil gaan op De Nautilus. 

Juf Maria komt ons team versterken. 

Een juf met ervaring, vooral Jenaplan-

ervaring! Ze gaat aan de slag in de 

groep van de Dolfijnen. Dit  betekent 

dat ons team nu compleet is. Heel fijn 

in deze tijd van ‘schaarste’. 

 

Ophalen kinderen 
We zouden het zeer op prijs stellen als 

u als ouder of verzorger op het 

benedendeel van het plein wilt gaan 

staan als u op uw kind wacht. De 

leerkrachten hebben dan een goed 

overzicht en kunnen  zien welke ouder 

er al aanwezig is. 

We hopen dat het plein dit weekend 

wordt afgemaakt zodat de groepen 

van de tweede verdieping door de 

zijdeur naar buiten kunnen gaan.  

 

Gymrooster groep 1/2 
Op maandagmiddag krijgen de 

kleuters gymles van juf Joyce. 

De yoga, gegeven door Katharina 

Muck, moeder van Marlene, start op 

donderdag 20 september. 

 

 

 

 

 

 Agenda 

18 sept. 
19.30uur 

Informatieavond 
workshops, info 
volgt  

15 oktober Jaarvergadering MR 
Verkiezingen en 
thema. Zie deze brief. 

 

Informatie-noodformulier 
Geeft u deze zo spoedig mogelijk mee 

terug naar school als het nog niet 

gebeurd is ? 

 

Op de step? 
We vinden het heel goed, en vooral 

gezond, als de kinderen lopend of op 

de fiets naar school komen 

Het komt ook voor dat kinderen op de 

step komen. Vorig schooljaar mochten 

die ‘gestald’ worden bij de 

administratie of bij mij.  

Omdat het niet altijd handig was, 

willen we u vragen, indien mogelijk, 

de step aan een zgn. nietje te parkeren 

beneden, aan een slot. De step mag ook 

weer mee naar huis natuurlijk. 

 

Ouderbijdrage 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief brief 

vindt u het verzoek om de 

ouderbijdrage over te maken.  

Omdat we 18 oktober al op schoolreisje 

gaan, verzoeken we u vriendelijke dit 

zo spoedig mogelijk te doen, zodat we 

de betaling aan busmaatschappij en 

locatie tijdig kunnen overmaken.  
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12 september actie? 
De Algemene Vereniging 

Schoolleiders, AVS,  roept op tot actie 

op 12 september. De actie bestaat uit 

het doen van een ontruimingsoefening 

om 9 uur, met als doel:  

“Alle leerlingen de school uit”.  

Dit gaan wij niet doen. Alle collega’s 

van de Notenkraker en de Nautilus 

lopen deze dag in een rood t-shirt om 

een statement te maken.  

“Ook ondersteunend personeel en 

schoolleiders willen meegenomen worden 

in de onderhandelingen over een nieuwe 

CAO.” 

 

Verkiezingen MR en 

jaarvergadering  

We gaan een verkiezing uitzetten voor 

een nieuw ouder-MR lid. Wellicht 

vindt u het leuk om deel te gaan 

nemen. Kandidaten kunnen zich nog 

steeds melden bij 

Yvonne.Moes@amosonderwijs.nl 

De jaarvergadering wordt gehouden 

op 15 oktober, start 19.00 uur met 

aansluitend: “How to talk to kids”. 

 

‘Luizenpluizen’ 

Bent u in de gelegenheid om in de 

groep van uw zoon of dochter de 

haren te komen controleren op luis, 

dan bent u van harte welkom. We 

hebben de goede gewoonte om na elke 

vakantie een controle uit te voeren. 

Een klassenouder, indien al aanwezig, 

mag dit natuurlijk ook op zich nemen. 

Gezonde traktatie 
Graag opnieuw aandacht voor: 

Een gezonde snack en een gezonde 

lunch waarbij we water drinken en ook 

heel graag een gezonde traktatie voor 

klasgenoten en team. 

Op internet zijn leuke ideeen te 

vinden. 

 

Oudercommissie 

De Oudercommissie is een 

enthousiaste groep ouders die om de 

zes à acht weken bij elkaar komt om te 

bespreken wat ze gaat oppakken om 

de leerkrachten te ondersteunen. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het 

organiseren van het Sinterklaasfeest 

en/of de boodschappen doen voor de 
Paasviering en maaltijd. Interesse? 

Loopt u  gerust bij me binnen. 

 

Mad science 
Na een knallende aftrap met een 

spectaculaire science show vandaag 

kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 

zich inschrijven voor de naschoolse 

wetenschap- en techniekcursus.  

De cursus is op dinsdag om 14:45 uur, 

vanaf 18-9-2018. De lessen duren een 

uur.  

De kinderen worden zes weken lang 

meegenomen in de wondere wereld 

van experimenten, proefjes en 

demonstraties. Elke week staat een 

nieuw thema centraal en wordt de 

wetenschap en techniek die daarachter 

zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 
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iedereen zelf aan de slag als een echte 

wetenschapper!  

De cursus van dit schooljaar heet 

Natuurlijk Natuurkunde. We gaan aan 

de slag met beweging, geluid, licht, 

elektriciteit, magneten en warmte. 

Na de show krijgen de kinderen de 

inschrijfinformatie mee naar huis.  

Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen 

per cursusgroep.  

Bij minder inschrijvingen gaat de 

cursus niet door. Bij voldoende 

inschrijvingen (30+) kan er een tweede 

groep starten. Inschrijven kan t/m 10-9-

2018. Schrijf alvast in 

op nederland.madscience.org 
 

Na schoolse opvang 
Ook dit jaar heeft Combiwel Junior 

weer veel leuke verschillende 

activiteiten. Onze boekjes worden 

binnenkort op school uitgedeeld. Ben 

je nieuwsgierig welke activiteiten er 

worden georganiseerd? Neem dan 

alvast een kijkje op onze websites 

www.combiweljunior.nl en 

www.combiwelsport.nl . De 

activiteiten vinden na schooltijd plaats 

in het gebouw de Bockesprong. 

Wanneer je je kind aanmeldt voor een 

activiteit, krijg je een bericht waar en 

hoe laat je kind wordt verwacht. Dat 

kan namelijk per activiteit verschillen. 

Gaat je kind naar de buitenschoolse 

opvang of naschoolse opvang? Vraag 

dan aan de betreffende opvang of deze 

je kind kan brengen en halen. 

Aanmelden voor een naschoolse 

activiteit kan via onze websites of op 

ons inschrijfmoment op maandag 17 

september van 08.30 – 10.00 uur en van 

14.30 – 16.00 uur in het kantoor van 

Combiwel Junior en Jongerenwerk in 

de Bockesprong. Wij zitten op het 

schoolplein, onderaan de trap en 

tegenover de bovenbouwgroepen van 

de Notenkraker. 
 
 

 

Met hartelijke groet,  

 

mede namens het team, 
 

Ella Rietvelt 

http://nederland.madscience.org/
http://www.combiweljunior.nl/
http://www.combiwelsport.nl/

