
 

Nieuwsbrief 13    19-05-2017 
 

Avond4daagse 
 

     

 

Van 12 t/m 15 juni is de Avond4daagse in 

Amsterdam West. Er lopen jaarlijks veel 

kinderen van onze school mee. Super 

gezellig en nog gezond ook! 

Inschrijven kan nog op maandag 22 en 

dinsdag 23 mei in de grote gang van de 

school (8.30 - 8.40 uur) 

Wie alle 4 dagen heeft uitgelopen verdient 

een mooie medaille! 
 

 

 

Babygeluk voor juf Lizzy 
 

                  

 

Leuk nieuws van juf Lizzy. Op 10 mei is een 

prachtige zoon geboren. JONAH. Samen met 

zijn mama, papa en grote broer Mathan 

hopen we dat hij een hele gelukkige 

toekomst zal krijgen. 

 

Snappet proefperiode 
 

 

 

Vorige week is groep 6B met een pilot van 

Snappet gestart. Snappet is een tablet waarop 

de verwerking wordt gedaan van opdrachten. 

De digitale vervanging van het werkboekje.  

De pilot duurt tot eind van dit schooljaar en de 

tablets worden op dit moment alleen ingezet 

voor rekenen.   

Wij willen in deze periode onderzoeken of de 

digitale verwerking op de tablets betere 

ondersteuning en inzicht biedt in 

gedifferentieerd onderwijs. Uiteindelijk 

betere leerresultaten en verhoogde motivatie 

en concentratie van leerlingen.  

 



 
 
 

Tevens bekijken wij in deze periode hoe we, 

als we verder willen met Snappet, de 

eenmalige borg per tablet kunnen 

bekostigen. Heeft u ook ideeën daarover dan 

horen wij dit graag.  

 

 

 

Project 2e wereldoorlog groep 8 
 

              

 

In de groepen 8 is het project gestart "Oorlog 

in mijn buurt". Tijdens een viertal lessen 

hebben leerlingen van groep 8 uit eerste 

hand over de Tweede Wereldoorlog 

gehoord. Onder andere van een 84-jarige 

vrouw die in kamp Westerbork zat. 

Hoogtepunt van het project is een gesprek (in 

een klein groepje) met een oudere die tijdens 

de oorlog in de buurt van de school heeft 

gewoond. Het project wordt afgerond met 

een presentatie op 2 juni van de verhalen van 

de ouderen, door de kinderen. Een zeer 

bijzonder project waar we als Multatuli erg 

blij mee zijn dat we hieraan mee doen. 
 

 

Spellencircuit bij de kleuters 

     

In de kleutergroepen zijn ze gestart met het 

thema "Speel je mee". Dit thema is geopend 

met een toneelstukje door de leerkrachten hoe 

je NIET moet spelen met elkaar. In de klas 

worden veel spelletjes gespeeld, wordt 

gepraat over spelregels , winnen, verliezen en 

sportief zijn. 

Op vrijdag 2 juni is er als afsluiting  een 

spelletjescircuit in de kleutergroepen. Ouders 

mogen gezellig meedoen! 

 

 

Bezoek van Goghmuseum 
    

De goepen 3 zijn deze week op bezoek in het 

van Goghmuseum geweest. Ze hebben daar 

de rondleiding "Familie van Camille” 

bezocht. Voorafgaand aan het bezoek zijn er 

hierover lessen in de klas gegeven. Als je op 

de link klikt is het introductiefilmpje te 

bekijken. https://youtu.be/3Wb3gSjvUkI 

https://youtu.be/3Wb3gSjvUkI


  
   

Het was weer een vrolijke en interessante 

beleving in 1 van de beroemde Amsterdams 

Musea. 

 
 

 

Hemelvaart en Pinksteren – vrije dagen 

           
 

 

 

Er komen weer 2 lange weekenden aan. Te 

weten Hemelvaart en Pinksteren. 

De kinderen zijn vrij op donderdag 25 en 

vrijdag 26 mei (Hemelvaart)   

en op maandag 5 juni (Pinksteren) 

We hopen allemaal op mooi weer! 
 

 

 

 

Geld opgehaald voor KIKA kinder-kanker-fonds 
 

         

De kinderen van groep 7b zijn dit voorjaar 

een grote actie begonnen voor Kika – 

kinderen kanker vrij. Er zijn meerdere acties 

geweest waarmee ze veel geld op hebben 

gehaald. Ook kinderen uit andere groepen 

hebben hieraan meegedaan. We zijn 

supertrots om te vertellen dat de kinderen  

€ 405,- hebben opgehaald.  

Het geld zal gestort worden op de rekening 

van Kika! 

 

Fidget Spinners 
  

                 

Zoals je misschien ook wel hebt gemerkt, is er een 
nieuwe rage aan de gang. De Fidget Spinners. 
Deze worden massaal door de kinderen 
meegenomen naar school. Buiten dat sommige 
docenten van de nood een deugd hebben gemaakt 
en de spinners soms inzetten bij het oefenen van 
tafels of andere reken oefeningen, willen wij u 
informeren dat wij op school hebben besloten dat 
deze spinners tijdens de les in de la of op de gang 
moeten worden gehouden. Ze verstoren te veel de 
les. Ook willen wij u er op wijzen dat de school 
niet verantwoordelijk is voor spinners of andere 
spullen van kinderen als deze kwijt raken. 
 

 

Toetsweken 29 mei tot 12 juni 



  

                 

Van 29 mei t/m 12 juni zijn de Cito-

eindtoetsen van dit schooljaar. Vlak voor de 

avondvierdaagse. We hopen dat de kinderen 

goed uitgerust op school zijn. We beseffen 

ons dat het dit jaar ook gelijk valt met de 

Ramadan, maar de school is verplicht deze 

toetsen in deze periode af te nemen.  

Hieronder een paar handige cito-toets-tips. 

 

 


