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Nieuwsbrief 9         03-02-2017 
 

Informatie avond voor ouders 14 februari 

       

Op dinsdag 14 februari is onze informatieavond met daaraan sluitend een 

borrel. Tijdens deze informatieavond hoop ik zoveel mogelijk ouders te 

kunnen ontmoeten. Ik zal mijzelf kort introduceren en daarnaast iets 

vertellen over hoe we werken op de Multatulischool waar we zo trots op 

zijn.  

 

Alle ouders zijn welkom van 19.15 - 21.00 uur.  

Tot dan! Marion Jaspers 

Afsluiting BEVOlessen 
 

         

 

De afgelopen 3 weken is juf Lyviënne in de klassen geweest om met de 

kinderen beeldende vormingslessen te doen. Er zijn maskers gemaakt, 

Story's in a box en letterkunstwerken.  In deze lessen gaat het niet alleen 

over het eindproduct, maar ook het hele proces van denken en verwerken 

is belangrijk. Op het eind wordt alles met de klas geëvalueerd. In juni 

krijgen de kinderen weer een nieuwe lessencyclus.  

 

Alles wat de afgelopen weken gemaakt is hangt aan de muren of staat in de 

vitrines in school. 

 

Kom het allemaal bewonderen! 

 

 

Start danslessen 3-7 en muzieklessen 1-2 
 

       

  

 

Volgende week starten de danslessen voor de groepen 3 t/m 7. In 6 weken 

werken de kinderen met dansjuf Chender. Ze maken kennis met 

verschillende dansstijlen en oefenen diverse dansen in. Op vrijdagochtend 

24 maart is er een voorstelling voor de ouders in de aula. 

Kinderen uit groep 7 gaan een dans inoefenen die opgevoerd gaat worden 

in de Meervaart. Ze doen mee aan een scholen-dans-wedstrijd "Swing it 

Out". 

Groep 8 heeft vorig jaar meegedaan in de Meervaart, zij krijgen op 

maandag 27 februari een dansvoorstelling op school van een solodanser. 

 

De groepen 1-2 starten volgende week met muzieklessen van een 

gastdocent van muziekcentrum Aslan. Zij gaan zingen, dansen, muziek 

maken en naar muziek luisteren. Het zullen 6 lessen zijn op vrijdagochtend. 
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10 minuten gesprekken 6 & 7 maart 
             

     

Op maandag 6 en dinsdag 7 maart zijn de 10 minuten gesprekken met de leerkracht van 

uw kind(eren). In dit gesprek worden de Citotoetsresultaten van uw kind besproken en 

kijken we samen met het kind terug op de afspraken die gemaakt waren in het 

kindgesprek van september.  

Kinderen van groep 1-4 mogen mee naar het gesprek, kinderen van groep 5-7 moeten 

mee naar het gesprek. 

Vanaf volgende week hangen er intekenlijsten bij de klassen, er zal ook nog een Parro 

over verstuurd worden. 

De gesprekken zijn op maandag 7 maart tussen 15.00 - 17.30 uur en op dinsdag 8 maart 

tussen 17.00 - 19.00 uur. 

De kinderen krijgen op vrijdag 3 maart het rapport mee naar huis, zodat u dat in het 

weekend alvast kunt bekijken. 

Omdat de kinderen van groep 8 net een uitgebreid advies gesprek hebben gehad, doen 

zij dit keer niet mee met de 10 minuten gesprekken. 

 

Gymnastiekkleding meenemen 

              

Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat kinderen hun gymspullen 

hebben vergeten. Tot nu toe mocht de leerling in het gymlokaal blijven. Om 

iets meer rust te verkrijgen hebben wij hier op school nu de volgende 

afspraken over gemaakt: 

- Kinderen zonder gymkleren blijven in de klas en gaan daar aan het werk.   

- Na drie keer geen gymkleren mee te hebben genomen ontvangt u als 

ouder een bericht hierover via Parro. 
 

 

Schoonmaakmiddag 8 februari 

         

Woensdagmiddag 8 februari houden we een schoonmaakmiddag op school. We willen 

tenslotte allemaal dat onze kinderen in een schone omgeving naar school kunnen gaan. 

Dit keer pakken we de openbare ruimtes aan, dus de gangen, trappen, deuren en 

kozijnen. 

Het begint om 12.00 uur en duurt tot 14.00 uur. We sluiten af met thee/koffie en iets 

lekkers. 

 

U komt toch ook helpen? 

 

Minitulidag 

        
         

Elke eerste woensdag van de maand is er op de Multatulischool een 

ochtend waar 3 jarige peuters uit de buurt een ochtendje mee kunnen 

draaien op een echte basisschool. We willen dit graag nog meer promoten 

in de buurt. Daarom vragen we alle ouders om dit goed rond te vertellen 

aan alle ouders met kleine kinderen die u kent in de buurt.  

We hebben op school ook flyers die uitgedeeld kunnen worden.  

Zo hopen we dat en nog meer peuters en ouders onze school bezoeken! 

De eerstvolgende Minitulidag is op woensdag 1 maart. 

 

 

Baby van juf Femke 

    
 

  

Vorige week kregen we superleuk nieuws. Juf Femke is bevallen van een 

heel lief zoontje. Hij heet Jelle Klaas en het gaat hartstikke goed met hem en 

met zijn mama.  

We wensen mama Femke en papa Gerben heel veel geluk met dit prachtige 

kleine mannetje. 
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Gereedschap voor de moestuin 
   

 

Nu het weer wat warmer wordt, gaan de groene vingers weer wiebelen! 

Om goed aan het werk te kunnen in onze moestuintjes kunnen we nog wel 

wat gereedschap gebruiken. Helemaal als straks de kinderen ook weer 

gaan helpen. 

We kunnen nog wel wat gereedschap gebruiken. Mocht u thuis of ergens 

anders nog spullen hebben liggen die niet meer gebruikt worden, maak de 

school er dan blij mee. We zijn op zoek naar: 

Emmers, spades, scheppen, vorken, snoeischaren, heggeschaar, 

takkentang, greep. Zowel volwassenen – als kindergereedschap is welkom.  

Meester Paul of juf Anniek nemen het gereedschap graag in ontvangst. 

 

Ontbijt met ouders 
    

          
 

Niet vergeten!! 

 

Op vrijdag 10 februari organiseren de ouders weer een ouderontbijt op 

school. Van 8.45 - 10.00 uur wordt er gezellig ontbeten in de lerarenkamer. 

Iedereen neemt iets te eten mee, de school zorgt voor koffie en thee. 

Geef je snel op bij de lijsten die in de gang hangen (bij de koffiecorner) 

Te laat komen 

              
 

Helaas moeten we opnieuw melden dat er nog veel kinderen te laat op 

school zijn. 

Om 8.30 uur beginnen de lessen en dan moeten de kinderen in de klas zijn!! 

Willen alle ouders er weer op letten dat ze op tijd van huis gaan.  

Vanaf volgende week zullen we weer de rode briefjes uit gaan delen. Met 

dit briefje moeten ze zich melden bij meester Tiemen. Hij noteert het te laat 

komen. Bij veelvuldig te laat komen  gaat er een brief mee naar huis en 

wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar . 

Gevonden voorwerpen 
              

 

 

 

Er blijven op school (vooral bij gym) veel voorwerpen achter. Van alle 

kleding en spullen kunnen we inmiddels een behoorlijk winkeltje maken. 

Liever hebben we dat deze spullen terugkomen bij de kinderen van wie het 

was. 

Wilt u als ouder ook eens langs de bak bij de gymzaal lopen om te kijken of 

er iets in ligt wat u herkent? 

 
 


