
 

Nieuwsbrief 17    14-07-2017 
Afscheid groep 8 
       

           
 

 

Groep 8 heeft nu echt de school verlaten.... 

Donderdagavond hebben ze een prachtige 

musical laten zien aan de ouders, familie en 

vrienden. Het ging over het Wereld Natuur 

Fond, waarvoor ook d.m.v. een verkoop geld 

is ingezameld.. Een heel goed doel dus! 

Na de musical was er de officiële uitreiking 

van de certificaten waarop staat dat ze de 

basisschool hebben afgerond. 

Vrijdag hebben we met de school de 

kinderen voor de laatste keer uitgebreid 

uitgezwaaid. Met een lange ereboog door de 

hele school hebben alle kinderen ze nog 1x 

gezien.  

Heel veel succes op de middelbare school 

Kanjers! 

 

Zomerfeest woensdag 19 juli 

     
        
 

 

Op woensdag 19 juli is het grote zomerfeest 

van de Multatulischool. Het thema is dit jaar: 

                   COPACABANA 

Lekker tropisch en zonnig!  

Het duurt van 12.30 - 15.00 uur. 

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 

 

 

 



 
 

Doordraaimiddag 

  

     
              

 

En zo is er dan volgend jaar weer een nieuwe 

groep 8. Want alle groepen schuiven door. 

Dinsdagmiddag 18 juli van 13.15 -14.15 uur 

gaan de kinderen wennen in de nieuwe groep 

van volgend schooljaar. Daar zal ook de 

nieuwe meester of juf zijn. 

Zo is het niet helemaal nieuw als ze in 

september weer op school komen. 

 

 

Jaarkalender 
          

 

 

Vorige week is de jaarkalender 

rondgestuurd. Helaas ging hier iets mis en  

besloot de computer op geheel eigen 

initiatief alle vrije dagen aan te passen.....;-( 

Die overzichtslijst klopt dus niet! 

Maandag krijgen de kinderen op papier een 

goede versie mee, zodat u allemaal precies 

weet wanneer de vakanties vallen, wanneer 

er vrije dagen zijn, of studiedagen. 

De jaarkalender is ook altijd terug te vinden 

op de website. 

 

 

Vertrek meester Tiemen 
  

    
    

 

 

 

 

 

Na 19 jaar gaat meester Tiemen de 

Multatulischool verlaten. Hij gaat genieten van 

zijn welverdiende pensioen. 

Dit zal een grote verandering zijn in de 

school, want Tiemen was als conciërge altijd 

duidelijk aanwezig op school.  

Het team heeft vorige week in de binnentuin, 

afscheid van hem genomen. 

We wensen hem en zijn vrouw een prachtige 

tijd toe! 

Bedankt voor al die mooie jaren!!! 



 
            
Snappet 
 

          
 

     

 

Groep 6B van meester Maarten heeft de 

afgelopen maanden het digitaal 

rekenprogramma SNAPPET uitgeprobeerd. 

Met SNAPPET kunnen kinderen op hun eigen 

niveau rekenvaardigheden oefenen. 

De conclusie is dat het een goeie ervaring 

was, maar dit programma biedt nog niet alles 

wat we verwachten. Daarnaast lagen de 

kosten erg hoog.  

We oriënteren ons nu  verder op andere 

mogelijkheden en  aanbieders. 

 

 

 

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! 

 

 

 

 



 

 

 
         
 

 
  

 


