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Nieuwsbrief 2017-2018/23 
De MIX 
Zoals u hebt kunnen lezen in de MIX-brief is 
er voor de groep van de Dolfijnen nog geen 
meester of juf gevonden. Op alle fronten staat 
de vacature open en we gaan er vanuit dat er 
op 3 september een leerkracht staat voor de 
groep. 
We zullen de ouders van de leerlingen van 
deze groep op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 
Daarnaast hebben we besloten om met het hele 
team het techniekonderwijs beter op de kaart te 
gaan zetten. Dat het zichtbaarder wordt binnen 
de school, dat  we het nog beter kunnen 
integreren binnen onze vorm onderwijs; 
onderzoekend en ondernemend leren. 
We gaan, samen met de collega’s van 
Nautilus-Oost, een scholingstraject “Natuur, 
wetenschap en techniek” in komend 
schooljaar.  
 
PEIL Engels 
Bericht van het onderzoeksbureau, in opdracht 
van inspectie, met een mooi compliment. 
Uw school, groep 8, heeft in de periode januari 
– maart jl. meegedaan aan Peil.Engels. Uit de 
resultaten blijkt dat de leerlingen op uw 
school, in vergelijking met andere scholen, 
behoren tot de best presterende 
leerlingen. Gefeliciteerd met deze mooie 
prestatie! Een prestatie van de leerlingen, 
maar natuurlijk ook van uw leerkracht(en).  
Er komt een verdiepend, vervolgonderzoek 
volgend schooljaar. 
 
Kinderboekenwinkel 
STEUN ONZE SCHOOLBIEB! 
In samenwerking met  
De Kinderboekwinkel organiseren we op 
13 juli een boekenkraam op school. De 
schoolbieb mag voor 15% van de omzet 
van de boekenkraam aan boeken 
uitzoeken! Jullie helpen ons toch zeker om  

 
 9-13 juli rapportgesprekken 
 13 juli Opening plein 8.30 uur 
 13 juli Dank je wel ouders moment 

Persoonlijke uitnodiging volgt. 
 13 juli Kinderboekenwinkel ‘s middags 

15 oktober Jaarvergadering MR 
Thema:How to talk to kids 

 
hier een daverend succes van te maken? De 
Boekenwinkel is open vanaf 14.00 uur -15.30 
uur. Wilt u een bepaald boek kopen dan kunt u 
de titel vast doorgeven aan juf Petra, zij besteld 
deze dan voor u. 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
31% van onze ouders heeft gehoor gegeven 
aan het verzoek mee te werken aan het 
onderzoek. Het betrouwbaarheidsniveau van 
de resultaten is minder dan 95%.  
Toch doen we er onze wijsheid mee. In de 
bijlage vindt u een analyse. We zijn trots op 
verschillende uitkomsten, maar ook minder 
trots. Er zijn uitkomsten waarvan we als team 
begrijpen dat ze onvoldoende scoren en daar 
wordt nu al, maar ook komend schooljaar extra 
aandacht aan besteed. 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de 
wijze waarop de ouders BS De Nautilus 
waarderen. In de bijlage leest u een 
samenvatting van de uitkomsten. 
 
Opening schoolplein 
Vrijdag de 13e om 8.30 uur vindt de officiele 
opening van het plein plaats. 
Vanaf 8.15 uur komen de genodigden en is er 
bijzondere muziek, Sebastiaan Capel zal de 
officiele opening met twee leerlingen uitvoeren 
en het woord nemen. Alle leerlingen, van de 
Notenkraker en de Nautilus zingen en dansen 
op de grote trap en dan gaan we de dag verder 
voortzetten in de klassen. 
 
Mede namens het team van de Nautilus; 
Prettig weekend! 
 
Ella Rietvelt 


