
 

Nieuwsbrief 1 07-09-2018 
  

Start Schooljaar 
            
  

     

 

Welkom terug op de OBS Multatuli na een 

mooie zomer en een welverdiende 

zomervakantie. De eerste schooldagen zijn 

vlekkeloos verlopen en wij kijken er naar uit 

om er weer een heel mooi schooljaar van te 

maken! 

 

Wij stellen graag het team aan u voor en 

willen u meenemen wat er allemaal staat te 

gebeuren dit schooljaar. Daarom nodigen wij 
u uit om 25 september bij de 

informatieavond langs te komen.  

Op Tijd 
                   
     

     

 

Ook dit jaar willen we graag dat leerlingen 

op tijd op school zijn, zodat de leerkracht 

goed kan beginnen aan zijn of haar 
programma. Vanaf 08:15 gaan de deuren van 

de school open en om 08:28 gaat de laatste 

bel.  

 

Komen er leerlingen binnen na de laatste bel 

of zijn ze om 8.30 uur te laat in de klas, dan 

moeten ze een briefje halen bij meester 

Freerk, de conciërge. Dit hoeft u als ouder 

niet meer te tekenen.  

Gym 
 

               

Juf Demie staat weer klaar om alle groepen 

twee keer per week gymles te geven, met 

uitzondering van groep 5 die ook dit jaar weer 

één keer zwemles krijgt.  

Nieuw dit jaar is dat juf Demie nu ook één 

keer per week de kleuters gymles geeft.   



 

Nieuw Ouder- en kind adviseur 
      
   
       

 

 

Met ingang van dit schooljaar hebben wij 

een nieuwe ouder kind adviseur:  

Hakim Akai 

Voor alle vragen omtrent opvoeding of voor 

hulp bij de aanvraag van het sportfonds kunt 

u bij hem terecht. Hakim is op de woensdag 

bij onze school aanwezig.  

Zijn mailadres is:  h.akalai@oktamsterdam.nl                 

Administratie 
 

      

 

Zoals bij u al bekend werkt juf Samira op de 

maandag, dinsdag en woensdag bij de 

Administratie. Zij krijgt vanaf dit schooljaar 

op donderdag en vrijdag versterking van 

Nicole Boltendal.  

Ajax Clinic 
          

           
 

 

Jawel, deze maand op 19 en 20 september 

zullen de groepen 5 t/m 8 meedoen aan de 

Ajax Clinic. Hier zullen de kinderen op 

speelse wijze leren over de kernwaarden 

van Ajax: de scholieren krijgen dus les als 

een echte Ajax speler! Ze spelen natuurlijk 

ook nog een spelletje voetbal op een 

speciaal aangelegd voetbalveld op het 

schoolplein. Volgende week hoort u hier 

meer over.  

Activiteiten Wetenschap & Techniek / Schooltuinen / Zwemles / NSA 
 

    
 

 

De groepen 5 & 8 starten vanaf 14 

september weer met de Wetenschap & 

Techniek lessen onder begeleiding van 

juf Miranda en juf Esther. 

Ook de schooltuinen en de zwemlessen 

zijn weer begonnen. Wij zijn altijd op zoek 

naar ouders die ons hierbij kunnen 

helpen. Dus heel fijn als u zich hiervoor 

opgeeft bij de leerkracht.   

Over de naschoolse activiteiten wordt u 

volgende week apart geïnformeerd. ten.  
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Jump In Traktatielessen 
                 

 
    
 

 

Deze week zijn er in de klassen 

traktatielessen gegeven door Jump In. Deze 

lessen geven informatie over gezonde & 

gezellige traktaties. Wij willen u vragen 

tijdens het maken van traktaties rekening te 

blijven houden met het feit dat wij een Jump 

In school zijn. We zien graag een gezonde 

traktatie voorbijkomen. 

  

Agenda 
 

Woensdag 05-09:       Jump In traktatieles in de klas 

Donderdag 06-09:      Jump In traktatieles in de klas 

Woensdag 19-09:       AJAX Clinic 

Donderdag 20-09:        AJAX Clinic 

Dinsdag 25-09:                  Informatie avond  

Woensdag 03-10:      Studiedag 

 

   

 


