Bijzonder Ondernemend met
Wetenschap, Natuur en Techniek

Nieuwsbrief 2018-2019/4
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!

Afscheid juf Linda
Schnellbacher
We hebben het enorm gewaardeerd
dat we met bijna het hele team naar het
afscheid van onze oud-collega konden
gaan. Dank voor uw medeleven,
begrip en medewerking!

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 het inhoud?
We vertellen het graag!

Spreekuur
Maandag hangen er bij de klas weer
intekenlijsten als u gebruik wilt maken
van deze mogelijkheid. Groep 5 en 6 is
op schoolreisje, de leerkrachten
benaderen u zelf voor een afspraak.

11 oktober
11 oktober
15 oktober
inloop 19.15
uur, start
19.30 uur

18 oktober
19 oktober
22 oktober
29 oktober
30 oktober

Agenda
Spreekuur ‘s
middags
Schoolreis 5/6
MR jaarvergadering
en How to talk to
kids.
Groep 1/2 en 3/4
schoolreisje
nieuwsbrief
nummer 4
Start herfstvakantie
Leerlingen vrij,
studiedag AMOS
Eerste dag na
herfstvakantie

Ouderbijdrage
We hebben 50% van de betaling
binnen, dank daarvoor! Bent u nog niet
in de gelegenheid geweest om de €70
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. Bankgegevens ook onderaan
deze brief, graag naam en groep
vermelden.

Hulp in bibliotheek gezocht
Er heeft een moeder gereageerd op het
verzoek dat op de vorige nieuwsbrief
stond. Toch zouden we 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.
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Dan kan er afgewisseld worden of een
halve ochtend hulp geboden worden.
Daar zijn we ook heel blij mee.
U kunt het me laten weten per mail of
mondeling.

Parkeren voor de school
We hebben gemerkt dat het ’s morgens
erg druk is voor de school omdat
ouders de kinderen naar school
brengen. Er ontstaan gevaarlijke
situaties als auto’s dubbel geparkeerd
staan. Met de wijkagent heb ik dit ook
besproken en hij heeft me beloofd
vaker langs te komen en de notoire
foutparkeerders op de bon te slingeren.
Uit ervaring weet ik dat dit niet ‘onze’
ouders zijn. Ik laat u dit weten zodat u
weet dat er aandacht voor is.

Promotiefilmpje
9 oktober wordt er gefilmd op school.
We zullen aan alle privacyregels
voldoen. Hebt u vragen hierover, dan
verneem ik dit graag.

Ouderkoor
Eind volgende week beslissen we of
het door kan gaan, alleen bij voldoende
aanmeldingen. Zie nieuwsbrief
nummer 3.
Met hartelijke groet,
mede namens het team
Ella Rietvelt
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