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Schoolreisjes en schoolkamp 
     

           
 

 

Groep 8 gaat van 28 – 30 juni op kamp naar 

de Camperduin in de Schoorlse Duinen. Een 

mooie plek in de duinen vlak bij zee. 

De andere groepen gaan op vrijdag 30 juni 

op schoolreisje. 

Groep 1 t/m 4 gaan naar de Lineaushoff 

Groep 5 t/m 6 gaan naar Duinrell 

Groep 7 gaat naar Walibi 

Veel plezier allemaal!! 

MR lid gezocht 
 

                  

 

Met ingang van volgend schooljaar komen er  

2 plekken vrij  voor ouders in de 

Medenzeggenschapsraad (MR).  

Wie vindt het leuk om actief met te denken 

met de school over beleid, ontwikkeling en 

andere schoolzaken. 

Meld je dan aan bij MR@multatulischool.nl 

 

 

Hulpouders moestuinen 
   
       

  

 

De moestuintjes doen het een beetje TE 

goed. Alles groeit lekker door en er kan al 

best wat geoogst worden. Toch vragen die 

moestuintjes ook veel aandacht. De 

leerkrachten en de kinderen proberen door 

de week de tuintjes bij te houden, maar het 

zou fijn zijn om nog een paar ouders te 

hebben die ook af en toe willen helpen in de 

tuin.  

Je kan je aanmelden bij meester Paul of juf 

Anniek. 

 



    

 

 

27 juni Staking basisonderwijs 

 
     

        
 
 
 

Dinsdag 27 juni is de landelijke 

onderwijsstaking van het basisonderwijs. Wij 

doen ook aan deze staking mee om betere 

arbeidsvoorwaarden te krijgen zodat we nog 

betere leerkrachten kunnen zijn en blijven 

voor uw kinderen. 

De school zal deze dag een uur later 

beginnen, dus om 9.30 uur. Opvang van 8.30 

tot 9.30 is vanuit school dus NIET mogelijk. 

We hopen op een succesvolle dag met 

eindelijk veel aandacht voor de zorgelijke 

situatie. 

 

 

 

 

Suikerfeest 
 

             

 

 

Na een lange WARME... Ramadanperiode is 

het op zondag 25 of maandag 26 juni de dag 

van het Suikerfeest. Onze Moslimleerlingen 

en ouders vieren dan het einde van de 

Ramadan. 

We wensen jullie allemaal een mooie en 

gezellige dag met familie en vrienden. 

Als kinderen hiervoor een dag verlof nodig 

hebben, zien we graag het invulstrookje terug 

die vrijdag is uitgedeeld. 

 
 

 

Fairplaycup 4 juli 
   

    

 

 

Dinsdagmiddag 4 juli is de Fairplaycup 

opnieuw in de Speeltuin achter de school. 

Deze activiteit is vooral voor kinderen en 

ouders samen.Er wordt weer gevoetbald, 

gebasketbald, estafette, het maken van een 

rap en puzzelen. Het gaat om de sport, maar 

vooral om de sportiviteit binnen de sport. De 

grootste prijs gaat dan ook naar de 

sportiefste speler. 



 

 

 

 

Voetbalkamp 

  
             
                 

 

Leuk voor het laatste weekend van de 

zomervakantie! 

Wil je niets liever dan de hele dag voetballen 

en duurt die lange zomerstop veeeeeel te 

lang! Dan is dit een leuke oplossing. 

Een voetbalkamp, georganiseerd door ASC-

SDW voetbalclub. 

Flyers liggen op de grote houten tafel in de 

hal van de school. 

Jeugd vakantie plan 

  
               

 

Ook dit jaar kunnen kinderen weer meedoen 

met de dagkampen van jeugvakantieplan. 

Deze zijn in de zomervakantie. 

Een dagkamp is een kamp waar kinderen 

tussen 4 en 12 jaar elke ochtend met de bus 

heengaan, en waarvan ze elke middag weer 

thuis komen. De kinderen slapen dus thuis, 

maar hebben overdag de tijd van hun leven. 

Een boekje met alle informatie is te vinden bij 

de administratie. 

 

 
 

Speluitleen 

  

 

 

Elke donderdagmiddag is Jesse Dijksman op 

school. Hij heeft dan een soort mini-uitleen-

winkeltje van gezelschapsspellen. Voor 

slechts 1 euro kun je een week een 

gezelschapsspel lenen. Superleuk om thuis 

met vriendjes/vriendinnetjes/papa/mama/etc 

een spelletje te doen. 

Je kan kiezen uit o.a. Scrabble, Kolonisten van 

Catan, Rummikub en schaken. 

Jesse staat vanaf 14.30 -15.00 uur in de grote 

hal. 



 
              
 

 
     

 

 

 
 


