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Nog 3 weken en dan is het zomervakantie.
De kinderen schuiven door naar de
volgende groep en de kinderen van groep 8
gaan naar de middelbare school.
Donderdag 29 juni is de nieuwe verdeling
van leerkrachten per groep per mail aan alle
ouders verstuurd. Volgende week komen de
groepsindelingen van de kleutergroepen en
de nieuwe groepen 3.

Informatie van de MR
Onlangs heeft de MR u informatie gestuurd
over de communicatie binnen de school en
over het voorstel voor een nieuw urenmodel
van de school. We willen iedereen bedanken
die hierop gereageerd heeft. Alle reacties,
tips en vragen worden in de volgende MR
vergadering besproken en meegenomen in
een besluit.

Zomerfeest
Op woensdag 19 juli is het grote zomerfeest
van de Multatulischool. Het thema is dit jaar:
ZOMERCARNAVAL
Om het een geslaagd feest te maken hebben
we veel hulp van ouders nodig. Hier is ook
een Parro over gestuurd.
Aanmelden om te helpen kan op:
Ouderraad@multatulischool.nl

Rapportgesprekken en adviesgesprekken
In de week van 10-15 juli is er de
mogelijkheid om het rapport van uw zoon of
dochter te bespreken. Dit is niet verplicht.
Naast de deuren van de klassen hangen
intekenlijsten.
De leerlingen van groep 7 krijgen die week
hun voorlopig schooladvies.

Ouderbijeenkomst 6 juli
Donderdag 6 juli is er voor de ouders een
bijeenkomst. Touria Abalhan
(oudercontactmedewerkster) leidt deze
bijeenkomst. Het gaat over:
"opvoeden met liefde" Het opvoeden over
seksualiteit.
Dit kan een lastig onderwerp zijn. Kinderen
stellen er allemaal vragen over, wat zeg je
wel, wat zeg je niet.
De bijeenkomst is van 9.00 - 10.00 uur in het
ouderlokaal van het groeiparadijs.
Touria Abalhaj onze oudercontact adviseur.
Leidt deze bijeenkomt.

Afscheid groep 8
Het schoolkamp is net geweest. Nu hebben
de kinderen van groep 8 nog een kleine 2
weken de tijd om een prachtige musical in
elkaar te zetten.
Op donderdagavond 13 juli hebben ze de
eindmusical voor ouders/familie/vrienden,
op vrijdag 14 juli nemen de leerkrachten en
kinderen van de andere groepen afscheid.
Deze afscheidsweek zal groep 8 een pop-up
store in school bouwen waarmee ze geld op
willen halen voor het WNF.

Hermitage
Donderdag 13 juli gaan de kinderen van de
groepen 4 en 5 naar de Hermitage. Ze krijgen
hier een rondleiding en gaan daarna in het
atelier zelf kunst maken geïnspireerd op de
kunst die ze net gezien hebben. De mooie
zelfgemaakte kunstwerken mogen daarna
natuurlijk mee naar school.
.

Muziek in de buurt
Woensdag 5 juli laten de kinderen van het
jaarrondprogramma Muziek van Aslan een
mooie presentatie zien aan ouders en andere
belangstellenden.
Het is van 12.15 - 12.45 uur op het
schoolplein.
Er komt een presentatie van Gitaar,
Streetdance en Instrumentele oriëntatie.

Woeste westen
Maandag 17 en donderdag 20 juli gaan de
groepen 5 naar de natuurspeeltuin het Woeste
Westen. Ze krijgen les over kleine diertjes die
in de natuur leven en die diertjes gaan ze
natuurlijk ook zoeken en onderzoeken.
1 Tip; trek niet de schoonste/mooiste kleren
aan, want ze kunnen een beetje vies worden.

Wereld grachten
Dinsdag 18 en donderdag 20 juli gaan de
groepen 7 met een rondvaartboot door de
grachten van Amsterdam. Met het
lesprogramma van Wereldgrachten, leren en
zien ze alles over het Unesco werelderfgoed
wat Amsterdam zo beroemd maakt.
Een must voor elk Amsterdams kind!

Doordraaimiddag
Dinsdagmiddag 18 juli is de
doordraaimiddag.
De kinderen gaan dan een uurtje wennen in
de klas van hun nieuwe meester of juf van
volgend schooljaar.
Zo is het niet helemaal nieuw als ze in
september weer op school komen.

