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Lekkere nazomer 

    

   

 

Terwijl het allang september is, heeft de zon zich toch nog lekker laten zien 

en voelen. In de klaslokalen werd het wel erg heet, daarom hebben we de 

lessen en soms zelfs de lestijden er een beetje op aangepast.  

Juf Demie had leuke gymlessen in het teken van water en vorige week 

hadden we een geweldig waterspektakel op de pleinen. Donderdag kregen 

de kinderen voor de 2e keer een ijsje om een beetje af te koelen. Nu op 

naar een beetje minder hitte, zodat we ons allemaal weer een beetje beter 

kunnen concentreren. 

 

Op tijd komen 
      

 
 

 

De afgelopen weken hebben we fanatiek groene briefjes uitgedeeld bij de 

ingangen. Vele kinderen en ouders die op tijd op school zijn hebben dit 

groene briefje gekregen. 

Vanaf deze week zijn ook weer de rode kaartjes uitgedeeld……….oeps, er 

waren dus toch nog een aantal kinderen te laat op school.  

Let er allemaal op!! 
Om 8.30 uur starten de lessen, dan moeten de kinderen dus in de klas zijn! 

 

Muziekles 
 

                 

 

In de muzieklessen van Muziekcentrum Aslan hebben de kinderen van 

groep 3 t/m 8 lessen op de Darbuka. 4 weken lang leren ze ritmes spelen, 

goed luisteren, samen spelen en improviseren. Naast de Darbuka wordt ook 

gebruik gemaakt van bodypercussie en zang.  

 

 

 

Kinderpersbureau 
 

       

 

Vrijdag 9 september is het kinderpersbureau van de Multatulischool 

gestart. Een deel van de kinderen deed vorig jaar al mee, maar er zijn ook 

weer nieuwe kinderen uit groep 7 ingestroomd. 15 jongens en meisje gaan 

elke vrijdagmiddag als echte reporters en interviewers door de school. Ook 

houden ze goed het nieuws in de gaten en informeren zij ons over alles wat 

interessant is voor de school. Hun ervaringen zijn te vinden op de website:  

www.multamedia.wordpress.com 

 

http://www.multamedia.wordpress.com/


 

Naschoolse activiteiten 
  

         

 

Naast het kinderpersbureau gaan begin oktober ook de andere naschoolse 

activiteiten weer beginnen. Voor alle leeftijdsgroepen zullen er activiteiten 

zijn waar kinderen zich voor op kunnen geven. Binnen kort komen de 

inschrijfformulieren. We hopen op veel deelnemers! 

 

Actie: Operatie olifant 
 

 
 

 

Groep 8 komt in actie voor de Olifant!!! 
De olifant is in gevaar. Stropers jagen op hem voor zijn slagtanden. Dit 

moet stoppen! Daarom voeren WNF en NPO Zapp samen actie. 
Op maandagmiddag 3 oktober na schooltijd verzorgen de kinderen van 

groep 8 een actie in de aula. Voor € 0,50 kan je naar binnen.  

Binnen zijn er spelletjes, hapjes en een kleurwedstrijd. 

De opbrengst gaat uiteraard naar de actie Operatie Olifant.  

We doen toch allemaal mee met deze mooie actie een dag voor dierendag! 

 

Sportactiviteiten 

  

 

De inschrijfformulieren voor sportactiviteiten zijn uitgedeeld. Kinderen van 

de groepen 1/2 , 3/4 en 5/6 kunnen na schooltijd deelnemen aan 

sportactiviteiten. Geef je snel op en doe het briefje in de brievenbus van 

West beweegt in de grote hal van school. 

 

Taaltrip groep 5 en 6 

    

Jaarlijks gaan de kinderen van groep 5 en 6 op Taaltrip. 

Tijdens een TaalTrip bezoeken basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 met 

hun klas een plek waar ze lastige woorden in een context zien, zoals een 

bank of vliegveld. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt 

dat leerlingen na een TaalTrip een grotere woordenschat hebben. 

Bovendien draagt het project bij aan het vergroten van de kennis van de 

wereld.  

Groep 5A gaat op 30 sept, 5B op 13 dec., 6A op 27 okt, 6B op 3 okt. 

 

Voorlichting voortgezet onderwijs 

             

 

Een belangrijke stap in het leven van een kind is de overgang van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs. We willen dat alle ouders goed 

op de hoogte zijn van de regels en afspraken in Amsterdam. 

Daarom organiseert de Multatulischool op maandagavond 31 oktober een 

voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders van de groepen 7 en 8. Zet deze 

datum alvast in uw agenda. 

 

 

Muziek in de buurt 
         

               

 

Er zijn nog plekken vrij voor de muzieklessen van Muziekcentrum Aslan bij 

ons op school.  

Je kunt kiezen uit: 

- Instrumentale orientatie  6-9 jaar    op woensdagmiddag  

- Streetdance                        6-12 jaar  op woensdagmiddag 

- Jaarcursus Gitaar              9-12 jaar   op dinsdagmiddag 

De flyer, met daarop het inschrijfformulieren is op school aanwezig. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8fuWnPDOAhXN0RoKHXZKBHEQjRwIBw&url=http://www.aslanmuziek.nl/muziek-in-mijn-buurt/&bvm=bv.131669213,d.d2s&psig=AFQjCNG4bzEsev--QCokQvqIF4VOxIaxoQ&ust=1472889752360780


 
 

 


