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Kerstdiner  

    

  

   

 

Donderdag 22 december schuiven alle kinderen aan bij het jaarlijkse 

kerstdiner. Dit duurt van 17.00 - 18.30 uur. We verwelkomen de kinderen 

om 18.50 uur op het plein bij de kleuters. 

Tijdens het kerstdiner is er voor de ouders een gezellige samenzijn in de 

aula. Dit wordt georganiseerd door de ouderraad. Een mooie manier om 

andere ouders te ontmoeten! 

Om 18.30 kunt u uw kind(eren) weer ophalen in de klas.  

Het is altijd erg fijn als ouders willen helpen met opruimen. 

 

Let op: donderdagmiddag voor het kerstdiner zijn alle kinderen vrij! (zie 

jaarrooster) 

 

Kerstconcert  
            

 
     

Vrijdag 23 december zullen de kinderen optreden voor de ouders. Ze 

hebben met de muziekjuf een mooi lied ingeoefend. Dit zijn de tijden dat ze 

optreden: 

10.00-10.20 uur   1/2a, 3a, 5a, 7a 

 

10.30-10.50 uur   1/2b, 4a, 6a, 8a&8b 

 

11.00-11.20 uur    1/2c, 3b, 5b, 7b 

 

11.30 - 11.50 uur   1/2d, 4b, 6b, 8a&8b 

 

Afscheid meester Chris 
             

 
 

 

Vrijdag 23 december is het de laatste dag dat meester Chris interim 

directeur is op de Multatuli school. Na de vakantie zal juffrouw Marion als 

directeur gaan beginnen. 

Vrijdag om 12.15 uur heeft u de mogelijkheid om afscheid te nemen van 

meester Chris. U kunt hem vinden op het Ovaa-plein bij de bovenbouw. 

 

Programmeerlessen groep 8 
  



 

Groep 8 heeft meegedaan aan  Code uur. Een programma waarbij  

kinderen de eerste ervaringen op doen met programmeren. 

In deze tijd zijn computers en digitale media niet meer weg te denken, 

willen we de kinderen veel ervaringen laten opdoen, zodat ze weten wat er 

allemaal mogelijk is en dat ze ook nog begrijpen wat ze doen. 

De eerste lessen waren in de klas, maar vorige week moesten ze een 

spannende plek uitzoeken: Crazy-Code-uur.  Nou, die is gevonden; THE 

CODE-CAVE (de kelder). Bent u nieuwsgierig geworden waar die is? Vraag 

of een leerling van groep 8 u een rondleiding wil geven! 

 

 

 

 

Zwangerschapsverlof juf Femke 

           

Wie goed opgelet had zag misschien al dat Juf Femke de laatste maanden 

een beetje een buikje begon te krijgen. Dat klopt! Leuk nieuws namelijk, 

want juf Femke krijgt een baby. Het kindje wordt verwacht begin februari. 

Helaas zullen we juf Femke dus wel een tijdje moeten missen op school. Ze 

zal na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan.  

Veronica Miog zal Femke vervangen. 

 

Schoonmaakmiddag januari 
 

     

We willen het nieuwe jaar graag schoon en fris beginnen. Daarom 

organiseert de ouderraad op woensdag 18 januari een schoonmaakmiddag. 

U wil toch ook dat uw kind in een schoon schoolgebouw les krijgt. 

We rekenen erop dat vele ouders zich aan zullen melden om hierbij te 

helpen.Gaan we lekker allemaal samen; poetsen, zuigen, wrijven, boenen, 

en lappen. 

 

Ontbijt voor ouders 
 

         

 

Gezellig ontbijten met ouders op school; dat kan tegenwoordig. 2 moeders 

hebben het initiatief genomen om 1x per maand een ontbijt te organiseren 

voor alle ouders. Vrijdag 16 november was het weer een groot succes.  

Hier gaan de dames in januari weer mee door. 

Komt u ook? 

 

Vrijdag 13 januari 2017 is het nieuwjaarsontbijt! Neem allemaal iets lekkers 

mee en schuif gezellig aan.! 

 

  

Ouderbijdrage 
 

     
 

 

In oktober heeft de ouderraad alle ouders gevraagd de jaarlijkse 

ouderbijdrage te betalen. Inmiddels is het Sinterklaasfeest geweest en komt 

kerst er weer bijna aan. Ook gaan we binnenkort weer de schoolreisjes 

regelen. Helaas zijn er  best wel veel ouders die de bijdrage nog niet 

betaald hebben. Komt u snel langs! 

Mochten er problemen zijn met betalen, maak dan even een afspraak met 

Samira, zij kan meedenken over een oplossing! 

 

 
              

 

 


