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Op studiedagen zijn

Van de directie

de SO en/of VSO

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

leerlingen vrij. De

Het schooljaar is al weer 4 weken oud. Na een
heerlijke vakantie hebben het personeel en de
leerlingen weer het dagelijkse patroon opgepakt.

Belangrijke data

data zijn onder voorbehoud wijzigingen.
27-09 AIC avond
29-09 ouderavond
29-09 skikamp info avond
10-10 studiedag
(alle leerlingen zijn
vrij)
11-10 en 12-10
schoolfotograaf
17-10 t/m 21-10
herfstvakantie

De afgelopen weken hebben we een mooie
nazomer gehad. Helaas bleek het “binnenwerken” TE warm te zijn en hebben we een
paar dagen om 12 uur de leerlingen de kans
gegeven naar huis te gaan. Ook personeel
mocht waar mogelijk thuis gaan werken.
In ons onderwijs zijn er een paar nieuwe
methodes ingezet. U kunt op de ouderavond
hier informatie over krijgen. Zeker een van de
redenen om deze interessante avond bij te
wonen.
Al is het schooljaar nog erg jong.. de voorbereidingen voor toetsing en examens is al weer
volop in gang gezet.

10 jaar Nautilus

Na de herfstvakantie gaan we groots ons 10jarig bestaan vieren. Het programma hiervoor
krijgt u binnenkort. We proberen er een onvergetelijk festijn van te maken. Ook oudleerlingen en ex-collegae zijn uitgenodigd om
weer eens lekker bij te kletsen over dit laatste
decennium. Mocht u/je iemand kennen uit
deze periode, wijs hem of haar op onze site en
facebook-pagina. We verheugen ons op een
reünie.
De leerlingenraad gaat deze week van start.
Heb je onderwerpen of vragen ter bespreking…
laat dit aan je “ambassadeur” van de afdeling
weten.
Ik wens jullie en u een goed en leerzaam
schooljaar toe en veel leesplezier met deze
nieuwsbrief.
Chrit Biesmans,
Directeur Nautilus College

24-10 t/m 28-10
feestweek
10 jaar Nautilus
11-11 NVA Autismecongres

Donderdag 29 september

23-11 studiedag
(alle leerlingen zijn
vrij)

OUDERAVOND

SKIKAMP INFORMATIEAVOND

donderdag 29 sept. start om 19:15 uur

donderdag 29 sept. start om 18:30 uur

op de locatie waar uw kind les heeft.

op locatie Lierstraat 17 (hoofdgebouw).

24-11 ROC van Flevoland
open dag

Op de eerste ouderavond kunt u kennismaken

Uw zoon/dochter is ook van harte welkom op

met de leerkracht/mentor van uw kind en de

deze informatieavond. Wij sluiten op tijd af,

andere betrokkenen (praktijkdocenten, IB-ers, zodat ouders/verzorgers aansluitend naar de
gedragswetenschappers, leraarondersteuners,
stagebegeleiders). Wij vinden het heel
belangrijk en prettig als u allen komt, ook als
uw kind hier al drie of vier jaar op school zit!
Via de leerkracht/mentor heeft u een brief
ontvangen over deze ouderavond.

ouderavond kunnen.
Het Eduvier skikamp is voor leerlingen van 15
jaar en ouder of leerlingen die in leerjaar 3 en
hoger zitten.
Wanneer: eind januari 2017
Waar: Westendorf, Oostenrijk
Kosten: 350,00 euro

2016

Schoolfotograaf

29-09 ouderavond
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Schoolfotograaf: 11 en 12 oktober
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Ook dit jaar komt onze vertrouwde schoolfotograaf Tom Piller foto’s maken. Op dinsdag 11
en woensdag 12 oktober is Tom aanwezig. Op dit moment is nog niet bekend welke klassen
op welke dag op de foto gaan. Vrijdag 7 oktober is dit wel bekend bij de leerkracht/mentor
van uw kind.
De werkwijze van bestellen is veranderd: dit jaar ontvangt de leerling na het maken van de
foto een inlogkaartje van de schoolfotograaf. Op deze manier kunt u thuis rustig kijken en
zelf beslissen welke soort foto’s en/of andere producten u wenst te ontvangen.
U bekijkt en bestelt de foto’s door in te loggen op www.123schoolfotografie.com.
U betaalt vervolgens, via uw eigen bank, veilig met iDeal.
-Bestelt u binnen drie dagen foto’s, dan betaalt u hiervoor geen verzendkosten.
Deze bestellingen worden vervolgens op school uitgereikt.
-Bestelt u na drie dagen foto’s, dan ontvangt u deze op uw huisadres en betaalt
u 4,50 euro voor de verzendkosten.
-U kan voordeelpakketten bestellen, maar ook losse vellen.
-Levertijd twee tot drie weken.
-Producten zoals foto op hout/glas, canvasdoek, fotomok, foto op muismat, posters
e.d. worden altijd rechtstreeks naar uw huisadres toegezonden. U betaalt hiervoor
altijd extra verzendkosten.
-Schoolfoto’s blijven twee maanden online en worden daarna verwijderd.
-Nadat de foto’s verwijderd zijn, is het alleen nog mogelijk om telefonisch uw bestelling
te doen. Hiervoor zullen extra kosten (7,50 euro) in rekening worden gebracht.
Heeft u vragen, klachten, bent u een inlogkaartje kwijt of heeft u er geen ontvangen, dan
dient u direct de schoolfotograaf te mailen, niet de school. Ontvangt u geen foto’s binnen
de gestelde levertijd, neem dan ook direct contact met de schoolfotograaf op.
Met vriendelijke groet,
Marjan Teijsse, administratie Nautilus namens
Tom Piller en Ria van der Helm van Fotobureau Service en 123schoolfotografie.
Emailadres schoolfotograaf: info@123schoolfotografie.com
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Nautilus… en dan?
Alhoewel het schooljaar nog maar een paar
weken oud is wijzen wij ouders/verzorgers
én leerlingen op het belang van tijdig actie
ondernemen als een leerling komend jaar
het Nautilus mogelijk gaat verlaten.
Een eigen zorgverzekering e.d. is snel
geregeld, maar andere aanvraagprocedures
nemen vaak veel tijd in beslag. Het is dus van
belang om tijdig op veranderingen te anticiperen.

Laat u voorlichten!
Bezoek open dagen!
Eerste open dag van het MBO Flevoland voor
de locaties Almere Buiten en Lelystad:
24-11 16:00-20:00 uur

Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat ouders/
verzorgers verantwoordelijk zijn voor het aanmelden bij vervolgonderwijs, dagbesteding of
het inzetten van een werktraject. Net zoals u
als ouders/verzorgers verantwoordelijk bent
voor het regelen van een zorgverzekering, het
aanvragen van een Wajong uitkering etc.
School ondersteunt en adviseert.

Schoolgids
Het Nautilus College heeft twee schoolgidsen,
een voor het SO (basisschool) en een voor
het VSO (voortgezet onderwijs).
De schoolgidsen zijn digitaal beschikbaar. Ze
staan op onze site nautilus.eduvier.nl
Indien gewenst, dan voorzien wij u op verzoek natuurlijk graag van een papieren versie
van de schoolgids.
In de eerste schoolweek heeft u via de leerkracht van uw kind een flyer ontvangen waar
u informatie kan vinden over onze school.

De schoolvakanties, studiedagen e.d. staan
duidelijk in de gidsen vermeld. Mochten hier
in de loop van het jaar wijzigingen in plaats
vinden, dan stellen wij u daarvan op de hoogte (via de site en de Nautilus Nieuwsbrief).
Mocht u informatie missen, dan kunt u terecht
bij de mentor van uw kind of stuur een mail
naar de administratie
(nautiluscollege@eduvier.nl).
NB in de VSO flyer is een fout geslopen,
waarvoor onze excuses: 1 en 2 mei valt op
maandag en dinsdag (niet op donderdag en
vrijdag).

Kom in beweging
Houdt uw kind van sporten? Of doet hij/zij

Verder wijzen wij u op de mogelijkheden die

liever een andere activiteit na schooltijd?

het JeugdSportFonds biedt. Het JeugdSport-

Mocht u geen financiële middelen hebben om
uw kind(eren) te laten meedoen aan een sport
of andere activiteiten, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. Op de website

Fonds is er voor kinderen van 6 t/m 17 jaar,
waarvan de ouders weinig geld hebben. Voorwaarde is dat het kind in Almere woont en
sport. Meer info: www.jeugdsportfonds.nl

www.leergeld.nl wordt uitgelegd welke gezin-

Contactpersonen binnen Nautilus:

nen er voor in aanmerking komen en wat de

voor de SO: Marloes van Hoek

procedure is.

voor de PGL: Rösli Groot

Binnen school (na schooltijd) is Fitkids actief.
Wilt u hierover meer weten, laat het ons weten. Wij verstrekken wij u graag meer informatie.

voor de TL en HV: Bob ter Horst
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Nautilus 10 jaar
Onderstaande brief over het tienjarig bestaan

Wilt u helpen? Heel graag! Neem dan contact

van het Nautilus College heeft u ontvangen

op met Chanita Drost of Marie-Cécile Kocken.

via de leerkracht/mentor van uw zoon/
dochter.
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Leerlingenvervoer
Informatie over de regeling leerlingenvervoer
in het schooljaar 2016-2017 vindt u in de folder Leerlingenvervoer in Almere. De folder is
te downloaden op de website van de gemeente: www.almere.nl/leerlingenvervoer
Wij wijzen u erop, dat ouders/verzorgers
verantwoordelijk zijn voor de schoolgang van
hun kind. Het ontbreken van vervoer is geen
geoorloofde reden voor verzuim.

Vakantierooster 2016-2017
Herfstvakantie

17 okt. 2016

t/m

21 okt. 2016

Kerstvakantie

26 dec. 2016

t/m

6 jan. 2017

Voorjaarsvakantie

20 febr. 2017

t/m

24 febr. 2017

Goede Vrijdag

14 apr. 2017

Pasen

17 apr. 2017

Meivakantie

24 apr. 2017

t/m

28 apr. 2017

Bevrijdingsdag

5 mei 2017

Hemelvaart

25 mei 2017

t/m

26 mei 2017

Pinksteren

5 juni 2017

Zomervakantie

24 juli 2017

t/m

1 sept. 2017

Studiedagen 2016-2017
Naast de schoolvakanties zijn de leerlingen een aantal dagen per jaar vrij in verband met
studiedagen van het team. Overige studiedagen en andere belangrijke data worden z.s.m.
bekend gemaakt via de nieuwsbrief voor ouders en op de website van de school geplaatst.

De reeds geplande studiedagen voor

De reeds geplande studiedagen voor

SO leerlingen (basisschool):

VSO leerlingen (voortgezet onderwijs):

maandag 10 oktober

maandag 10 oktober

woensdag 23 november

woensdag 23 november

vrijdagmiddag 23 december

vrijdagmiddag 23 december

donderdag 16 en vrijdag 17 maart

maandag 30 januari

maandag 1 en dinsdag 2 mei

donderdag 16 en vrijdag 17 maart

dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni

maandag 1 en dinsdag 2 mei

vrijdagmiddag 21 juli

dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni
vrijdag 7 juli
vrijdagmiddag 21 juli

p.6

AIC thema-avond
Op dinsdag 27 september organiseert het AIC

De lezing is met name geschikt voor ouders

Almere voor de tweede keer de thema-avond

en hulpverleners, maar ook mensen met au-

"Teken je gesprek".

tisme zijn van harte welkom.

Cobie Unlandt zal die avond een lezing houden over deze interactieve visuele gespreks-

Aanmelden is verplicht. De aanmeldings-

methode. Met woorden, kleuren en symbolen

mogelijkheid is voor de zomervakantie al

wordt de kern van het gesprek weergegeven

gestart. Om te informeren of er mogelijk

op papier. Na afloop van de lezing kan ieder-

nog een plekje vrij is mailt u het AIC:

een een eigen succestekening maken.

aic.almere@hotmail.com
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NVA Autismecongres 2016
Vrijdag 11 november, Beatrix Theater Utrecht

In de pauzes en ook tijdens lezingen is er
volop gelegenheid om anderen te ontmoeten

Programma: Autisme binnenste buiten

en inspiratie op te doen op de informatiemarkt

Op dit congres bekijken we autisme van

Voor meer informatie over het programma en

binnen en van buiten. Vooraanstaande weten-

aanmelden

schappers, psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen praten u bij over de nieuw-

www.autisme.nl/agenda

ste inzichten rondom autisme.

en kies dan congres-en-themadagen

Schoolkamp

Digitale nieuwsbrief

Het schoolkamp is een onderdeel van het

VSO bovenbouw kampen termijnen zijn

lesplan van ons onderwijs. Wij vinden het erg

5x20,00 euro, 4x25,00 euro, 2x50,00 euro of

belangrijk voor onze populatie leerlingen om

in 1 termijn van 100,00 euro.

op een andere manier met elkaar om te gaan.

Wij streven er naar u op

en kunnen alleen plaatsvinden als een ieder

een goede manier op de

meegaat. Personeel gaat mee als begeleiding.

hoogte te houden van de
activiteiten op school.

Denk eraan dat u ook bij betaling in termijnen

De kampen worden met zorg georganiseerd

telkens duidelijk de voor– en achternaam van
uw kind vermeldt.

De kosten van een SO of VSO onderbouw
kamp bedraagt 90,00 euro. De kosten van

Rekening

NL27 SNSB 085.29.82.364

t.n.v.

Eduvier/oudergelden, Lelystad

o.v.v.

Voor- en achternaam van uw kind

Deze nieuwsbrief is

een VSO bovenbouw kamp bedraagt 100,00

daarbij een belangrijk
onderdeel. Om kosten te

euro. Wij vragen u er nu vast rekening mee te Mocht u vragen hebben m.b.t. de deelname
van uw kind aan het kamp, bespreek dit dan
houden, dat de betaling van het kamp medio

besparen en het milieu te

maart aan ons voldaan moet zijn!

ontzien, verspreiden we
deze nieuwsbrief digitaal.

zo snel mogelijk met de leerkracht/mentor
van uw kind. Het is belangrijk voor uw kind,

Wij bieden u de mogelijkheid om het bedrag

u en school, dat we hier in een vroeg stadium

in termijnen te voldoen.

Een actueel mailadressen

SO en VSO onderbouw kampen termijnen zijn

bestand is daarbij belang-

6x15,00 euro, 3x30,00 euro, 2x45,00 euro of

rijk. Wilt u daarom bij

in 1 termijn van 90,00 euro.

rekening mee kunnen houden.

verandering van mailadres
ons op de hoogste stellen?
Bent u niet in het bezit

Graag aandacht voor
De batterijenbak

De vrijwillige ouderbijdrage

Op de hoofdlocatie van het Nautilus College

Zoals elk schooljaar wordt vanuit de MR ge-

staat in de hal een bak waar u lege batterijen

vraagd om een vrijwillige ouderbijdrage van

kwijt kunt.

€ 27,50. Betalen kan het hele jaar door!

Als de bak vol is wordt deze geleegd. Afhan-

Betaling kan contant of via overschrijving:

De volgende nieuwsbrief

kelijk van het aantal kilogrammen krijgen we

NL27SNSB0852982364 t.n.v. Eduvier o.v.v.

vindt u eind november in

spaarpunten. Deze wisselen we in voor spel-

ouderbijdrage en de naam van uw zoon/

uw mailbox.

materiaal voor onze leerlingen.

dochter/pupil. Het bedrag komt ten goede

van een computer of heeft
u liever een papieren versie van de nieuwsbrief,
geef dit dan ook door.

aan de leerlingen en wordt besteed aan feesten (Sint, Kerst, Pasen), excursies etc.

Colofon

Tekst en beeld

Redactie

Nautilus College

Marjan Teijsse

hoofdlocatie en postadres:

E m.teijsse@eduvier.nl

Lierstraat 17

T 036 5368233

1317 JZ ALMERE
T 036 5368233

