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Ziek of afwezig melden 
We willen u vragen uw zoon of 
dochter afwezig of ziek  te melden 
door dit te mailen naar: 
info.denautilus@amosonderwijs.nl 
Bellen mag ook, maar als de lijn bezet 
is hoort u dit niet, en kan de indruk 
ontstaan dat we onbereikbaar zijn. 
Probeert u het dan nog een keer. 
Binnen niet al te lange tijd worden we 
aangesloten op een andere centrale 
waardoor de bereikbaarheid verbetert. 
Dat is ons beloofd! 
 
Doppers cadeau 
Vandaag hebben alle leerlingen een 
dopper mee naar huis gekregen. Een 
cadeau van AMOS. We hebben, om 
verwarring te voorkomen, de naam 
van uw zoon of docher er alvast op 
gezet. We hopen dat u deze fles gaat 
gebruiken voor het waterdrinken op 
school. Hij mag dus ook leeg mee naar 
school elke dag! 
 
Oudercommissie, 
De OC kan versterking gebruiken. 
We vergaderen eens per 6 a 7 weken. 
Hebt u interesse, laat het me weten! 
Wilt u weten wat he inhoud? 
We vertellen het graag! 
 
 
 
 

 Agenda 
27 september  
8 november 

7/8 HALT lessen, zie 
info op nieuwsbrief 

1 oktober Oudercommissie 
vergadering  

2 oktober 
19.00 uur 

Informatieavond 
workshops, 
inschrijflijsten in de 
hal. 

15 oktober 
19.30 uur 

MR jaarvergadering 
en How to talk to 
kids. 

6 oktober  nieuwsbrief  
nummer 4 

 
Ouderbijdrage 
Bent u nog niet in de gelegenheid 
geweest om de 70 euro ouderbijdrage 
over te maken dan verzoek ik u dit zo 
snel mogelijk te doen. Het schoolreisje 
‘staat voor de deur’. 
Ben u niet in staat dit bedrag over te 
maken dan hoor ik dat graag van u. 
We kunnen daarover altijd in gesprek. 
 
Hulp in bibliotheek gezocht 
Op woensdag gaan de leerlingen hun 
boek(en) ruilen in onze bibliotheek. We 
zouden het heel fijn vinden als er nog 
een ouder bereid is om ’s morgens de 
leerlingen te helpen met het inleveren 
van en het zoeken naar een geschikt 
boek. U kunt het me laten weten per 
mail of mondeling. 
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Cultuur naschoolsprogramma 
Afgelopen dinsdag zat het 
technieklokaal vol met jonge 
wetenschappers die de na-schoolse 
activiteiten van Mad Science volgen.  
Vorige week zijn alle reclame folders 
van Combiwel Junior en Sport 
meegegaan naar huis. Tijdens de 
gymlessen hebben, of gaan alle  
groepen proeven aan verschillende 
onderdelen van dit na schoolse 
aanbod. Zo hebben leerlingen 
gevoetbald en gaan de kleuters nog 
aan de slag met circus activiteiten. De 
inschrijving loopt nog, dus haast u om 
niet te laat te zijn. Alle activiteiten van 
Combiwel starten in de eerste week 
van oktober. 
  
Nautilus kinder en ouderkoor 
Op vrijdagmiddag gaat juf Tammerly, 
onze muziekjuf van Muziekcentrum 
Aslan, starten met een Nautilus 
kinderkoor. Alle leerlingen van groep 
5 t/m groep 8 zijn hiervoor van harte 
welkom om mee te doen. Elke 
vrijdagmiddag van 14:45 tot 15:15 gaat 
zij met de leerlingen oefenen. De 
kosten bedragen € 30,-. 
 

 
 

Na de herfstvakantie start er een 
‘Nautilus ouder-kerstkoor’, o.l.v. 
Simone ten Brinke van Muziekcentrum 
Aslan. Zeven keer zullen zij op 
maandagavond van 20:00 – 21:00 een 
kerstrepertoire instuderen wat zij 
rondom de kerstvieringen op school 
ten gehore zullen brengen. Heeft u zin 
om mee te doen, geef u vooral op. De 
kosten bedragen €40,-. 
 
HALT lessen 7/8 
Bureau Halt verzorgt op ons verzoek 
twee lessen in de groepen 7/8.  
Les 1 gaat over: 
Online Veiligheid met aandacht 
voor WhatsApp-gebruik/Digipesten 
/hacking /sexting. 
Les 2 gaat over: 
Invloed van de groep; groepsdruk. 
	
 
 
 
 
Met hartelijke groet,  
 
mede namens het team 
 
Ella Rietvelt 


