
 
 

Nieuwsbrief 8         24-01-2017 
 

 Gelukkig nieuwjaar! 

    

 
   

 

 

NIEUW JAAR – NIEUWE VOORNEMENS 

We hebben er een paar bedacht;  

• Iedereen is op tijd op school (8.25 in school, om 8.30 in de klas!) 
• We hoeven niet elke dag de beste te zijn, maar wel een beetje 

beter dan gisteren 

• We zijn aardig en vriendelijk voor elkaar 
• Ouders gaan veel contacten leggen met andere ouders in school, 

zodat we dit jaar nog meer mensen kennen dan vorig jaar. 
• We gaan vol energie en enthousiasme het nieuwe jaar in zodat we 

in december met trots kunnen terugkijken op een leerzaam, 

gezellig en productief jaar! 

 
 

Informatie avond en kennismaking met Marion; 14 februari 

        

Na de kerstvakantie ben ik als nieuwe directrice van de Multatulischool 

begonnen. Een mooie inspirerende school met een enthousiast gedreven 

team. Inmiddels ben ik al door alle klassen geweest. Alle leerlingen hebben 

mij bevraagd. Vragen als; “wat is je lievelingskleur” tot “hoe oud ben je” 

zijn gepasseerd. Ook heb ik al vele ouders de hand kunnen schudden, maar 

graag wil jullie allen leren kennen tijdens de informatieavond op 14 februari 

as. Ik zal me dan kort voorstellen en daarnaast enige informatie geven over 

waar we als school nu staan en mee bezig zijn. Leuk als ik vele ouders op 

deze avond kan ontmoeten.  Maar mijn deur staat altijd open.  

 

 

Bedankt namens meester Chris 
 

         

 

In de kerstvakantie kreeg meester Chris nog een grote verrassing! 

Dit wil hij jullie graag zeggen: 

 

Wat moet er aan de lijn?? 

De school gaf mij een waslijn van 20 meter als afscheid. Waarvoor? Ik had 

nog geen idee. Tot in de vakantie de post maar binnen bleef stromen!!  

De postbode heeft na de vakantie bijkom-verlof gekregen. 

45 meter aan brieven en kaarten. Allen even lief en leuk. 

Ik vond jullie al geweldige kinderen. Jullie hebben dat gevoel nog 

overtroffen door deze geweldige kaarten actie. 

Jullie zijn allemaal GEWELDIGE kinderen!! Ik zal altijd aan ieder van jullie 

blijven denken. 

 

XX  

Chris Grauw 

Voor altijd jullie dir ai 

 

 



 

Citotoetsen 
             

     

 

Het zijn weer echte toetsweken in school.  

In januari maken de kinderen altijd de middentoetsen van Cito. De onderdelen zijn: 

• Spelling,  
• Technisch lezen,  
• Begrijpend lezen, 
• Studievaardigheden 
• Rekenen-wiskunde,  
• woordenschat 
• Rekenen en taal voor kleuters. 

Begin maart zullen de resultaten met de ouders besproken worden. 

 

Ludika – naschoolse activiteiten 
              

 

Deze week starten de nieuwe naschoolse activiteiten van LUKIDA. 

Vele kinderen hebben zich ingeschreven, dus dat gaan weer gezellige, 

leerzame en talentontdekkende weken worden. 

Dit keer hebben we: Afrikaanse dans, kleine dieren, circus, 

kinderkookfestijn, Rapmusical en denkspelletjes. 

Daarnaast is ook wekelijks Kinderpersbureau en Talentband, Gitaarles, 

streetdance, huiswerkbegeleiding + vele sportactivteiten. Op de Multatuli 

hoef je je nooit te vervelen!! 

 

Schoonmaakmiddag 8 februari 
 

     

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

ouderraad op woensdag 8 februari een schoonmaakmiddag. 

U wilt 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. 

We starten om 12.00 uur en zullen om 14.00 uur stoppen. Dan drinken we gezellig 

samen nog thee/koffie. 

 

Nieuwe oudercontact medewerkers 
 

         

Dit schooljaar zijn 2 nieuwe oudercontactmedewerkers gestart op onze 

school. Het zijn Jetske Visser en Fatima Ouhdida 

Ze zitten vol ideeën om voor de ouders vele mooie themabijeenkomsten te 

organiseren. Daarnaast mag iedereen contact met deze dames zoeken voor 

vragen over opvoeding of schoolse zaken. 

Voor de kleuterouders is ook een cursus VVE-thuis gestart, die door de 

oudercontactmedewerkers gegeven wordt. 

Jetske en Fatima zullen geregeld in de kleutergroepen te vinden zijn of ze 

sluiten aan bij de koffiecorner in de hal beneden. 

 

VVE – thuis cursus 
 

    

 
 

Dit schooljaar start er een nieuwe cursus voor ouders van de 

kleutergroepen. De cursus heet VVE-thuis en gaat over het doen van leuke 

activiteiten samen met uw kind.  
In de kleuterklassen wordt gewerkt aan de hand van thema’s zoals: jarig, 

ziek en gezond en winter. Als u meedoet aan VVE- thuis, doet u met uw kind 

activiteiten met dezelfde thema’s als in de kleuterklas . Hiermee stimuleert u 

de ontwikkeling van uw kind en ondersteunt u uw kind in het leren op 

school.  
De Multatuli school & Impuls willen graag samen met u werken aan de 

ontwikkeling van uw kind, daarom bieden wij dit jaarprogramma VVE- thuis 

gratis aan voor kleuterouders van de Multatuli school  
 

Informatie: Fatima Ouhdida: 0611362858 Jetske Visser: 0646078343  

 
 



 

 

 

Facebook 

 
         

Weet iedereen dat we een leuke facebooksite hebben van onze schooL?  

We hebben al een heleboel volgers en mensen die ons liken, maar dat 

kunnen er nog veel meer worden. 

De school post geregeld leuke nieuwsfeiten van onze school, dus hartstikke 

leuk om die niet missen. 

We vinden het ook leuk als ouders een review over onze school willen 

plaatsen, net als een paar ouders en leerlingen al gedaan hebben. 

Dit is ons adres: https://www.facebook.com/obsmultatuli 

 

 

 

 

Beste vrienden quiz 
 

   

 

 

Wie kent de Beste Vrienden Quiz van Zapp t.v.?  

 

Bart Meijer en zijn assistent Tonnie van der Neut ontvangen in de BVQ-

studio telkens twee duo’s van beste vrienden die het tegen elkaar opnemen. 

Zij worden getest op kennis, geheugen, inzicht, samenwerking en fysieke 

souplesse.  
 

Wat is nu zo leuk??  ER GAAN KINDEREN VAN ONZE SCHOOL MEEDOEN!! 

 

Badr + Mano, Moos en Philip, Amr + Ayoub en Mehdi + Salah, uit de 

groepen 7 gaan het opnemen tegen andere vriendenteams.  

 

Zodra we weten wanneer het uitgezonden wordt maken we het natuurlijk 

bekend, maar houdt de Beste Vrienden Quiz voorlopig goed in de gaten! 

 

 
       

Koningsspelen 2017 
 

         

 

Op vrijdag 21 april doen we weer mee met de Koningsspelen.  

Een gezellige, maar vooral sportieve dag, waarop de kinderen de 

verjaardag van onze koning vieren.  

Dit past natuurlijk prachtig in ons thema: Gezond! 

We openen het feest met de hele school om 8.30 uur, dan volgt een 

koningsspelenontbijt. Na het ontbijt gaan de groepen 1 t/m 4 allemaal leuke 

sportactiviteiten in en om school doen. De groepen 5 t/m 8 doen mee met 

een sportdag bij de blauw-wit hallen.  

 

LET OP!! DE KINDEREN VAN GROEP 5/8 GAAN DEZE DAG DOOR TOT 14.30 

UUR.  

 

We kunnen voor deze dag veel hulp van ouders gebruiken! Hou hem dus 

vast vrij in de agenda. 

 

 


