
	
	

Nieuwsbrief 5         11-11-2016 
 
Nieuwe directeur 
  

  

 
Eindelijk is de spanning eraf en weten we dat er per 1 januari 2017 een 
nieuwe directeur komt op onze prachtige school.  
Haar naam is Marion Jaspers. 
Afgelopen donderdag heeft het team kennis met haar gemaakt en 
binnenkort zal er ook een moment komen dat de kinderen en ouders haar 
kunnen ontmoeten. 
We zijn er van overtuigd dat we een goede, inspirerende, ondernemende  
en vrolijke tijd tegemoet gaan met Marion. 

 
Jump-in week 
      

   

In de week van 21 t/m 25 november zullen we weer extra stil staan bij het 
feit dat we Jump-in school zijn. Dit keer krijgen de groepen 3-8 uitleg over 
de vulling van een lunchtrommel. Wat is een gezonde lunch en hoe kan je 
die lekker en gezond samenstellen. 
Voor de ouders zal er ook een informatiebijeenkomst plaatsvinden. De tijd 
wordt nog bekend gemaakt. 
 

 
Studiedagen 
             

					  

Donderdag 17 en vrijdag 18 november hebben de leerkrachten van de 
Multatulischool 2 studiedagen. Ze gaan dan werken aan het verder 
professionaliseren van de organisatie. Na deze dagen zullen de 
leerkrachten vol nieuwe inspiratie, ideeën en energie weer voor de klas 
staan. 
 
Omdat we 2 dagen weg zijn is de school dus ook gesloten voor de kinderen.	

 
15 gratis laptops voor school 
 

 

 
Vrijdag 14 oktober hebben de kinderen van groep 8 meegedaan aan een 
wereldrecordpoging om met zoveel mogelijk leerlingen tegelijk te 
programmeren. Het record is gehaald!  
Samen met onze 34 leerlingen zijn er in totaal 14.000 leerlingen geweest die 
dit tegelijkertijd hebben gedaan.  
Naast deze mooie prestatie kregen de scholen die meededen ook nog 15 
gratis laptops namens het bedrijfsleven aangeboden. Wauw! Die kunnen we 
natuurlijk heel goed gebruiken. We zijn er super blij mee. 
 
 
 
 
 
 



Multa-trees 

   

 
Heeft iedereen ze al zien hangen........................? Dit zijn de Multa-trees! 
Die hangen natuurlijk niet voor niets in de gangen. 
In het kader van de professionalisering van het personeel zijn we veel bij 
elkaar in de klas en zien daar prachtige dingen waar we allemaal van leren.  
Mooie ervaringen worden in de boom (tree) gehangen, zodat iedereen ze 
kan en  mag lezen! 
Dit allemaal in het kader van transparantie. We willen met trots aan 
iedereen laten zien wat de Multatulischool de kinderen allemaal te bieden 
heeft. 

 
Knappe papa 
 

 

 
Het lijkt altijd zo vanzelfsprekend; de zonneschermen gaan "vanzelf" 
omhoog en omlaag als je aan het knopje draait. Tot ze het niet meer 
doen.......  Dan kunnen we een duur bedrijf in huren die dat voor ons 
herstelt , maar hoeveel fijner is het als dit gedaan kan worden door een 
knappe papa van school.  
De vader van Anissa en Adam heeft al meerdere schermen weer aan de 
praat gekregen en in de kerstvakantie zal hij alle schermen weer even 
nalopen. 
Een mooi staaltje ouderparticipatie! Bedankt knappe papa!!	

 
Sinterklaas 
 
        

 

 
Nog maar 1 nachtje slapen en dan komt Sinterklaas weer aan in Nederland. 
En zoals het er naar uitziet heeft hij weer een hele boot vol cadeautjes 
meegenomen.  
Wij gaan de komende weken weer  volop liedjes oefenen, knutselen, 
pepernoten bakken en toneelspelen om helemaal in de stemming te komen. 
Ook volgen we het Sinterklaasjournaal wat dagelijks om 18.00 uur op NPO3 
komt. 
En dan maar hopen dat Sint ook nog tijd heeft om op 5 december even bij 
ons langs te komen op school! 
 

  
Binnentuin 
 
   

  
 

 
De binnentuin is langzamerhand "winterklaar". Er zijn al vele blaadjes 
opgeveegd en als compost bewaard onder grote blauwe zeilen. De laatste 
groentes zijn (bijna) allemaal uit de tuintjes gehaald, en er zijn bolletjes in 
de grond gestopt zodat we in het voorjaar mooie tulpen en krokusjes gaan 
zijn. Nu maar wachten tot het weer voorjaar wordt. 
 
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 
 

 
IDFA filmlessen 
            

 

 
Op donderdag 24 november gaan de groepen 7 en 8 naar het IDFA 
filmfestival. Ze krijgen hier 2 films te zien die een maatschappelijk actueel 
onderwerp onder de aandacht brengen. Het zijn altijd films die tot veel 
gespreksstof leiden. 
We gaan de films bekijken in podium Mozaïek. 

 


