
 

Nieuwsbrief 1 08-09-2017 
Welkom in het nieuwe schooljaar 

       

         

  
 

Op dinsdag 5 september is het nieuwe 

schooljaar gestart.  

Vrolijke kinderen stonden aan de deur en 

de meesters en juffen hadden - met nieuwe 

energie en ideeën - weer veel zin om er 

een prachtig schooljaar van te maken. 

Veel succes, maar vooral veel plezier dit 

jaar op de Multatulischool!! 

Nieuwe meesters en juffen 
     
       

 
 
 
 

We zijn dit schooljaar gestart met 1 nieuwe 

juf en 2 nieuwe meesters. 

In groep 5B is juf Anne begonnen. Meester 

Daniel is onderwijsassistent in de hogere 

groepen en hij weet heel veel van ICT, dus 

kan hij meester Danny goed helpen..  

Per 1 oktober komt juf Lea in groep 3B. En 

dan natuurlijk onze nieuwe conciërge: hij 

heet meester Freerk. Zij stellen zich in de 

hal op een A4-tje aan u voor.  

Verder zijn er natuurlijk ook weer allemaal  

nieuwe stagiaires van de opleidingen PABO 

en ROC. Zo is het een mooie mengeling van 

bekende en nieuwe gezichten. 

 

De opgeruimde school en gevonden voorwerpen 

        
              

Wij hebben de school in de eerste week 

even goed opgeruimd. En dat willen we 

natuurlijk zoveel mogelijk zo gaan houden. 

Er zijn veel spullen van de kinderen 

gevonden die in de rode bakken in de hal 

staan. Wilt u kijken of er spullen van uw 

kinderen inzitten. Over een week worden de 

spullen opgeruimd en aan een goed doel 

gegeven. 

 



 

Gym 
   

       

 

Deze week heeft u het rooster van de 

gymlessen via de Parro ontvangen. We 

willen graag dat de kinderen op onze school 

veel bewegen. Vaak gebeurt het dat 

kinderen hun gymspullen vergeten. 

Hierdoor missen ze veel lessen. Wilt u erop 

toezien dat uw kind de gymspullen 

meeneemt op de dagen dat hij/zij gym heeft. 

Dank daarvoor.  

 

 

Kanjertraining 

             
 

Zoals u weet is een van de speerpunten van 

het komende schooljaar dat we extra 

aandacht besteden aan hoe we met elkaar 

omgaan in de groep en op school. De 

kanjerlessen en regels zullen weer overal op 

school zichtbaar zijn. U blijft echter altijd het 

belangrijkste voorbeeld voor uw kind! Ook 

binnen onze school.  

 

Noteer alvast in uw agenda: 3 oktober is er 

een informatieavond over de Kanjertraining.  

Groene vingers gezocht! 

       
     
              

Onze moestuin is aardig gegroeid tijdens de 

vakantie. Wij zoeken een paar ouders die ons 

een handje willen helpen. Er zijn vaste 

klussen zoals snoeien, onkruid wieden etc., 

maar ook een paar eenmalige klussen zoals 

bakken netjes maken, bladeren 

composteren, helpen bollen planten etc. 

Heeft u groene vingers en wilt u ons helpen? 

Heel graag. Geef het door aan meester Paul 

of juf Anniek of e-mail aan 

a.jong@multatulischool.nl. 

 

Bijna 4 jaar: meld je aan! 

           

 

Is uw jongste kind bijna vier? Houdt u er dan 

rekening mee dat deze niet automatisch 

ingeschreven wordt bij ons op school. We 

hebben nog plek maar er zijn al periodes die 

vol dreigen te raken. Dus meldt uw kind op 

tijd aan bij de administratie. Ria is aanwezig 

op maandag, dinsdag en donderdag. 
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