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Kinderboekenweek “Voor altijd jong”
Wat een heerlijke boekenweken waren het weer. In alle klassen werd volop
voorgelezen en we hebben nog nooit zoveel opa’s en oma’s in de school
gezien ;-)
Maar ook spanning………want wie wordt de voorleeskampioen van de
Multatulischool!
En heeft iedereen de foto’s in de hal bekeken? Wie zijn toch die schattige
baby’s en stoere pubers? Meester Chris, juf Anniek, juf Anja????

Stichting ouderraad
Ook dit jaar zal aan de ouders weer een financiële bijdrage gevraagd
worden. Hiervan kan de ouderraad alle leuke activiteiten organiseren die
het schooljaar extra leuk maken. Denk hierbij aan de kinderboekenweek,
Sint-Kerst-Paas feest, schoolreisjes en schoolkamp, de schooltuinen en het
zomerfeest.
De aantal ouders heeft namens de ouderraad een stichting opgericht die
vanaf dit jaar het geld zal innen. Binnenkort zult u weer de uitnodiging tot
betaling ontvangen. Vanaf dit jaar zal de ouderraad dit dus regelen en niet
langer de school.

Groene vingers gezocht!
Vorig schooljaar zijn er prachtige moestuintjes aangelegd in onze
binnentuin en naast de buurtkamer. Die tuintjes willen we de komende
jaren natuurlijk blijven gebruiken in ons onderwijs. Dat lukt niet zonder
vrijwilligers, die de tuin helpen onderhouden. Helpt u ons mee?
Wij werken met een klussenlijst. U kunt door de week op een zelfgekozen
tijdstip een klus van de lijst uitvoeren, alleen of samen met een andere
vrijwilliger. Bijvoorbeeld bladeren harken, bollen planten, onkruid
wieden… U bepaalt helemaal zelf hoe vaak en wanneer u komt helpen.
Tijd en zin om in de tuin te helpen? Of wilt u eerst wat meer informatie?
Neem dan contact op met meester Paul (groep 7b) of juf Anniek (groep
1/2d). Dit kan ook via de mail: p.valenkamp@multatulischool.nl

Fotograaf
Alle haren weer netjes, glimlachen oefenen en de mooiste kleren aan!
Dinsdag 25 en woensdag 26 oktober (direct na de vakantie!) komt de
schoolfotograaf op school.
Op dinsdag worden de klassen gefotografeerd en de kinderen individueel.
Op woensdag de broertjes en zusjes. Woensdagochtend tussen 8.30 en 9.30
uur mogen ouders met kleine broertjes en zusjes komen. Er hangt een
intekenlijst naast de aula om hierop in te tekenen.

Werving nieuwe directeur
Zoals u allemaal weet zijn we druk op zoek naar een nieuwe directeur voor
onze prachtige school.
We zitten nu midden in de procedure en zullen na de herfstvakantie de
eerste gesprekken gaan voeren.
Als alles lukt, en de geschikte kandidaat zit er tussen, dan hopen we in
januari met een nieuwe directeur of directrice te kunnen starten.
Tot die tijd blijft Chris Grauw als interim vol enthousiasme de school leiden!

Filmster op school!
Ik ben Tamar en ik speel in een film genaamd Uilenbal. Van juf Miranda
mocht ik er iets over schrijven. De film waar ik in speel komt als
openingsfilm bij Cinekid. Dat ik vind ik best spannend. Straks ziet het hele
land mij voor gek staan. Dat vind ik best wel eng. Maar ik heb ook school
gemist, dat vond ik wel leuk. Maar het was zwaar om in een film te spelen,
want je moet soms 50 opnames doen en dan wordt het gewoon eruit
geknipt! Dan heb je toch gewerkt voor niets, dat is best irritant toch?
Maar ga naar de Film, hij draait in veel bioscopen. De film heet Uilenbal.
Groetjes Tamar (groep 6A)

Klassenouders
Na een goede wervingsactie deze week hebben we inmiddels in bijna alle
groepen een klassenouder.
Wat een supernieuws!
Alleen nog de ouders van groep 8A, wie o wie gaat juf Brenda dit jaar
helpen!!!
We hopen samen met jullie weer een prachtig jaar voor de kinderen te
kunnen organiseren.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Maandagavond 31 oktober om 19.00 uur is er voor de ouders van groep 7
en 8 een voorlichting over het voortgezet onderwijs.
Er wordt uitleg gegeven over de verschillende vormen van V.O. en alle
start- en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast zullen we vertellen hoe we tot
een basisschool advies komen en wanneer alle open dagen zijn. We hopen
dat u na deze avond weet wat er van de kinderen en ouders verwacht wordt
en wat u van de school mag verwachten.
Een avond die u niet mag missen!!

Beeldende vorming lessen
Na de herfstvakantie zal juf Lyvienne weer beginnen met de BEVO-lessen in
de groepen 3 t/m 8. Thema’s zijn afgestemd met de groepsleerkrachten en
alle materialen zijn verzameld.
Als de lessen zijn afgelopen zullen er in de vitrines en in de klassen weer
prachtige kunstwerken te zien zijn.
Naast het creëren van kunst vinden wij het proces ook erg belangrijk. Er is
daarom veel aandacht voor creativiteit, samenwerken, reflecteren en
presenteren.

Groep 8 naar het Rijksmuseum
Op 31 oktober gaat groep 8 naar het rijksmuseum. Ze hebben in de klas het
programma van de Gouden eeuw gevolgd en dit wordt in het Rijksmuseum
met kunststukken en een heus toneelstuk uitgewerkt. Een prachtig
programma over Hugo de Groot, Willem Barentz en Rembrand van Rijn.
En dan ook nog een bezoek aan dit prachtige museum.
Op deze manier zullen ze de Gouden Eeuw niet snel vergeten!

Gezonde traktaties
We zien ze steeds meer voorbij komen; die vrolijke, heerlijke, maar vooral
GEZONDE traktaties! Daar zijn we heel blij mee.
Als er kinderen en ouders zijn die graag inspiratie willen, kijk dan nog eens
op de volgende sites:
www.party-kids.nl
www.gezondtrakteren.nl
www.traktatietips.nl

Fijne herfstvakantie
We wensen alle kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en andere
werknemers van de Multatulischool een heerlijk herfstvakantie.
Tot ziens op maandag 24 oktober.
Team Multatulischool

