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Belangrijke data
Op studiedagen zijn
de SO leerlingen
vrij. De data zijn
onder voorbehoud
van wijzigingen.

Fitkids

Spaaractie Jumbo

Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Het was weer even wennen na alle feestdagen
en vakantie als dan begin januari de school
weer begint.

30-03 Goede Vrijdag
school gesloten

Gelukkig zijn we weer goed van start gegaan
de eerste week. De tweede week was het
gelijk raak en kreeg de griep de school te
pakken. Vervanging was niet te vinden waardoor we helaas een aantal malen een groep
naar huis moesten sturen. We proberen dat
zoveel mogelijk te voorkomen. We snappen
dat u als ouders ook overvallen wordt door
zo’n bericht.

31-03 t/m 07-04
autismeweek, voor
info: autismeweek.nl

Na de Kerstvakantie is Jane van Bostelen
gestart als leerkrachtondersteuner in de groep
van Alice.

02-04 2de Paasdag
school gesloten

Er zijn drie nieuwe leerlingen aangemeld voor
SO-3. Dat lukte niet direct omdat er niet meer
leerlingen in het huidige lokaal konden.
Gelukkig is Marjan Teijsse bereid gevonden om
tijdelijk op een andere plaats in het gebouw te

02-02 studiedag
SO en VSO
26-02 t/m vrijdag 02-03
voorjaarsvakantie

Project Tweede
wereldoorlog

gaan werken waardoor we haar ruimte als
extra lokaal kunnen gebruiken. We zijn enorm
blij met de medewerking van de directeur en
afdelingsleider van het VSO die ons hierin geweldig hebben geholpen.
Ondertussen zijn we voor Nautilus SO wel hard
op zoek naar een andere plek. Zodra we daar
meer over weten hoort u dat uiteraard van
ons.
Erik Brandsema,
Directeur SO Almere-Lelystad-Emmeloord

Even voorstellen
Ik ben Jane van Bostelen en woon in Lelystad.
Ik ben getrouwd en wij hebben een zoon van
29 jaar. Ik ben opgegroeid in Den Haag. Mijn
grootste hobby was scouting, maar is nu de
snookersport. Binnen Eduvier heb ik een jaar
lang ingevallen op de Anger, 9 maanden op de
Steiger en 14 dagen op de Optimist.
Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag als
leraarondersteuner in SO2, de Kokkels, de klas
van juffrouw Alice. Ik vervang juffrouw Daniëlle i.v.m. zwangerschapsverlof. Ik ben direct na
de kerstvakantie begonnen en leer de klas

steeds beter kennen
en zij mij. Het is hele
leuke klas en ik heb
er echt zin in.

Boek
Voor info over studiedagen,
informatieavonden etc. kunt
u bij de leerkracht van uw
kind terecht.

Op 2 november is het langverwachte nieuwe
boek van Colette de Bruin, gedragsdeskundige
autisme, verschenen.
"Dit is autisme" is een vervolg op haar eerste
boek "Geef me de 5" waarin zij een baanbrekende onderbouwing van de methodiek
uiteenzet voor het begeleiden van kinderen
en volwassen met autisme.
De praktische methode, waarmee Colette de

Bruin al vele jaren mensen helpt - mensen
met autisme maar ook hun familie, vrienden,
collega's, docenten, hulpverleners, werkgevers
en andere betrokkenen - wordt in het nieuwe
boek nu wetenschappelijk onderbouwd door
dr. Fabienne Naber.
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Update onderwijsacties
Na de staking van 5 oktober heeft het personeel van PO, SO en VSO onderwijs het werk op
12 december neergelegd en gestaakt. Ook de tweede landelijke stakingsdag heeft geresulteerd in 90% scholen die gesloten waren. De scholen van de Eduvier Onderwijsgroep, waaronder Nautilus valt, waren wederom gesloten.
De tweede stakingsdag heeft weer niets opgeleverd. Vandaar dat er estafette stakingen in het
hele land gaan komen. De eerste staking is in Groningen, Friesland en Drenthe op 14 februari.
Voor niet iedereen was duidelijk waarom het Voortgezet Speciaal Onderwijs meedoet aan de
acties van het PO (primair onderwijs, de basisscholen). Het VSO neemt deel aan de acties
omdat onze tak van onderwijs valt onder de cao van het basisonderwijs. VSO personeel heeft
te maken met toenemende werkdruk en ontvangt ook hetzelfde salaris als regulier basisschool
personeel.
Namens de AOb houdt Nautilus College leerkracht Max Wennink u op de hoogte.

Fitkids
Fitkids is een beweeg- en oefenprogramma
voor kinderen/jongeren van zes tot achttien
jaar met een chronische ziekte, beperking
of langdurige aandoening, die niet of weinig
bewegen. De training wordt gegeven door
twee kinderfysiotherapeuten van Zorggroep
Almere, Eli Kuijper en Bregje van der Schaaf.

Bewegen met plezier
Er wordt getraind in kleine groepjes onder
professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut. Voor iedere deelnemer wordt
een individueel programma opgesteld met
persoonlijke doelen. Een belangrijk doel is het
verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Het plezier in bewegen staat voorop.
Iedere les wordt gestart met een gezamenlijke warming-up en afgesloten met een
coolingdown. In de tussentijd wordt gewerkt
aan het individuele programma. De deelnemers krijgen tevens hulp en informatie om
zich na Fitkids aan te melden bij een sport
of andere beweegmogelijkheden in de buurt.
Voor wie
Aan Fitkids doen kinderen/jongeren mee met
diverse aandoeningen, bijvoorbeeld astma,
neuromusculaire aandoeningen, downsyndroom, een spierziekte, jeugdreuma, autisme
of een aangeboren hartafwijking.
Fitkids is voor kinderen/jongeren die het nog
moeilijk vinden om mee te doen met reguliere
sportclubs. Ook voor kinderen die niet op het

Nautilus zitten is meedoen aan Fitkids mogelijk.
Informatie en aanmelden
Fitkids is elke woensdag van 14.30-15.30
uur in de gymzaal van het Nautilus college,
Lierstraat 17, 1312 JZ Almere.
Als u een verwijzing heeft van uw huisarts
kan uw kind maximaal 18 keer per schooljaar
meedoen. Met een verwijzing van de specialist
(kinderarts of jeugdarts) kan uw kind onbeperkt trainen gedurende het schooljaar.
Tijdens de schoolvakanties is er geen Fitkids.
Meer informatie en aanmelden kan bij kinderfysiotherapeut mevrouw E. Kuijper. Te bereiken via Gezondheidscentrum Vizier op telefoonnummer 036-5454390. Mailen kan ook
naar ekuijper@zorggroep-almere.nl. Of kijk
op www.fysiozorggroepalmere.nl of
www.fitkids.nu
Via de administratie van het Nautilus College
is een informatie folder aan te vragen.
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Van de afdelingsleider
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Van 4 oktober t/m 21 november 2017 heeft
het Nautilus SO meegedaan aan de spaaractie
van Jumbo: "Sparen voor je school". Alle
klanten van Jumbo konden punten sparen en
doneren aan een basisschool naar keuze.

leerlingen. In het stukje hieronder ziet u hiervan het resultaat.
Wij willen u heel erg bedanken voor het meesparen!
Onderstaand ziet u Juf Daniëlle die de cheque
in ontvangst heeft mogen nemen tijdens de
officiële uitreiking.

Inmiddels is de uitreiking van de waarde cheques in het Buitenhuis in Almere Buiten geMarloes van Hoek
weest aan alle Almeerse basisscholen die hadAfdelingsleider Nautilus SO
den deelgenomen.
Wij zijn super trots en blij met de opbrengst
van de spaaractie voor zo'n kleine school als
het Nautilus SO! Met zorg hebben wij dit
mooie bedrag van € 434,43 inmiddels besteed
aan spel, knutsel- en leermateriaal voor onze

Resultaat spaaractie Jumbo!!
Voor de leerlingen hebben we van de opbrengst van de spaaractie van Jumbo 3 dozen
K’nex kunnen kopen! Er wordt al volop gebouwd door de leerlingen.
Daarnaast hebben we een globe met licht
gekocht die we kunnen gebruiken tijdens de
lessen Wijzer door de Wereld en als laatste
nog knutselmateriaal.
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Sinterklaas op het Nautilus SO
Sinterklaas is inmiddels weer terug naar
Spanje, maar op zijn verjaardag heeft hij
ons vereerd met een bezoekje. Door het
verwachtte slechte weer is hij iets vroeger bij ons op school aangekomen. Helaas waren de hotels in Almere volgeboekt en heeft hij de Pieten de opdracht
gegeven vast de tenten klaar te zetten
zodat de kinderen van het Nautilus SO
op zijn bezoek konden rekenen.
Na het ontvangst en het zingen van de
liedjes was het tijd voor de bezoekjes
aan de groepen. Sinterklaas had voor ieder
een persoonlijke boodschap en een presentje
meegenomen. Na het bezoek van de Sint hebben we nog lekker genoten van de pepernoten. Het was een erg gezellige dag!!

Project Tweede Wereldoorlog in de SO2 klas
In de SO2 zijn we begonnen met het project
over de Tweede Wereldoorlog. In dit project
gaan we oefenen met computer vaardigheden,
zoals het opzoeken van informatie over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de oorlog, presenteren van het
onderwerp, samenwerken en het maken
van een tentoonstelling waarin we alles
wat we hebben geleerd vertellen aan de
ouders.
We zouden het ook erg leuk en leerzaam
vinden als er opa’s en/of oma’s ons iets
zouden willen vertellen over hun ervaringen in of net na de oorlog. De kinderen
mogen ook boeken en materialen van huis
meenemen om een plek te geven in de
tentoonstelling. Na het project gaat dit
natuurlijk weer mee naar huis.

Begin april ontvangen de ouders een uitnodiging om de tentoonstelling bij te wonen en te
ontdekken wat wij allemaal te weten zijn gekomen over de Tweede Wereldoorlog.
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Belangrijk voor u
Per dit schooljaar zijn er veranderingen
doorgevoerd. Nautilus SO en VSO zijn qua
management van elkaar losgekoppeld en het
VSO heeft een extra locatie gekregen. Beide
onderdelen hebben een nieuwe directie. In de
dagelijkse gang van zaken zullen u en onze
leerlingen hier niet al teveel van merken. De
leerkracht/mentor van uw kind blijft voor u
het eerste aanspreekpunt.
De praktische zaken die voor u belangrijk
zijn vindt u hieronder.
Vertrouwenspersonen
Wendy de Vos
Mohammed Mdaghri
Contactpersonen JeugdSportFonds
Rösli Groot
Bob ter Horst
Bertha van den Nieuwendijk
Bankgegevens
NL21 RABO 0310 819202
t.n.v. Eduvier / Nautilus
Vermeld altijd de naam van de leerling.
Let op, alleen voor locatie Radioweg gebruikt
u een ander rekeningnummer.

Digitale nieuwsbrief
Wij streven er naar u op
een goede manier op de
hoogte te houden van de
activiteiten op school.
Deze nieuwsbrief is
daarbij een belangrijk
onderdeel. Om kosten te
besparen en het milieu te
ontzien, verspreiden we
deze nieuwsbrief digitaal.
Een actueel mailadressen
bestand is daarbij belangrijk. Wilt u daarom bij
verandering van mailadres
ons op de hoogste stellen?
Bent u niet in het bezit
van een computer of heeft
u liever een papieren versie van de nieuwsbrief,
geef dit dan ook door.
De volgende nieuwsbrief
vindt u eind maart in uw
mailbox.

NAUTILUS (SO)
(de basisschool)
directeur: Erik Brandsema
afdelingsleider: Marloes van Hoek
gedragswetenschapper: Judith de Kom
alg. emailadres: nautilusso@eduvier.nl
telefoon: 036-5368233

- locatie Lierstraat
afdelingsleider: Robert van Hoof
gedragswetenschappers:
-Nienke Kemper (onderbouw)
-Cobie Witbraad (bovenbouw)
IB-er: Rösli Groot
alg. emailadres: nautiluscollege@eduvier.nl
telefoon: 036-5368233
- locatie Paul Kleestraat/Operetteweg
afdelingsleider Operetteweg: Tineke van Dijk
gedragswetenschappers:
-Lenneke Sjoukema (havo/vwo)
-Tessa Glasbergen (tl onderbouw)
Judith de Kom (tl bovenbouw)
IB-er: Bob van der Horst
alg. emailadres: nautiluscollege@eduvier.nl
telefoon: 036-5368233
- locatie Radioweg
afdelingsleider: Walentina Karelsen
gedragswetenschapper: Tessa Glasbergen
IB-er: Bertha van den Nieuwendijk
alg. emailadres: nautiluscollege@eduvier.nl
telefoon: 036-5300031

Nautilus SO en Nautilus College VSO maken
onderdeel uit van de Eduvier Onderwijsgroep
te Lelystad.

NAUTILUS COLLEGE (VSO)
(het voortgezet onderwijs)
directrice: Barbara Gubbels

Graag aandacht voor
De vrijwillige ouderbijdrage
Zoals elk schooljaar wordt vanuit de MR
gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage
van € 27,50. Betalen kan het hele jaar door!
Betaling kan contant of via overschrijving:
NL21 RABO 0310 819202
t.n.v. Eduvier/oudergelden, Lelystad
o.v.v. ouderbijdrage en naam van de leerling.
Het bedrag komt ten goede aan de leerlingen
en wordt besteed aan feesten (Sint, Kerst,
Pasen), excursies etc.

Colofon

De batterijenbak
Op de hoofdlocatie van het Nautilus staat bij
de conciërge een bak waar u lege batterijen
kwijt kunt.
Als de bak vol is wordt deze geleegd. Afhankelijk van het aantal kilogrammen krijgen we
spaarpunten. Deze wisselen we in voor spelmateriaal voor onze leerlingen.

Tekst en beeld

Redactie

Nautilus SO
hoofdlocatie en postadres:
Lierstraat 17
1317 JZ ALMERE
T 036 5368233

Marjan Teijsse
E m.teijsse@eduvier.nl
Marloes van Hoek
E m.vanhoek@eduvier.nl

