
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief 9 18-01-2019 
  

Belangrijke data 
            

     

Vrijdag 18-1: Ontbijtdialoog met ouders en Degi 
Vrijdag 18-1: Bezoek podium mozaïek groep 4,5,6 
Woensdag 23-1: Voorleesontbijt groepen 1/2 
28-30 januari: Adviesgesprekken groep 8 
Dinsdag 5-2: Bezoek aan concertgebouw groep 7 en 8 
Woensdag 6-2: Informatieochtend voor nieuwe ouders 
                            Hockeyen met ouders! 
14-15 februari: Studiedagen, alle leerlingen vrij 
16-24 februari: Voorjaarsvakantie 

 

OBS Multatuli in het nieuws 

 
 
 
 

Heeft u ons ook gezien of gehoord in het nieuws 
vorige week maandag? 
 

NPO radio 1 heeft in samenwerking met het Nibud 
opnames gemaakt bij ons op school.  

De reden hiervan was het onderzoek van het Nibud 
over de omgang van kinderen met geld. Uit dit 
onderzoek blijkt dat het heel belangrijk is kinderen 
om te leren gaan met digitaal betalen. 

Later op de middag kwam het NOS Journaal nog langs 
om over dit onderwerp kinderen te interviewen op 
het schoolplein.   

Planborden in de school 

 

In de groep 8A is gestart met het werken met een 
planbord. Het bord helpt in een groep nog meer 
verantwoording te geven, verbinding en doelen te 
stellen, afspraken en voortgang te structureren en te 
waarborgen. In de centrale hal kunt u het planbord 
van het team zien. Hierop staan belangrijke 
afspraken rondom ons leerproces.  



   
 

   
 

Kinderpersbureau lessen tijdens school 
 

 

In de groepen 6/7 en 7 zijn we gestart met lessen 
van het kinderpersbureau. Met deze lessen willen we 
kinderen mediawijsheid meegeven. Onderwerpen 
als:  Wat is (nep)nieuws? Hoe interview ik en hoe 
bedenk en maak ik een reportage.  
 
De naschoolse activiteit Kinderpersbureau is vandaag 
gestart. Hier wordt op bepaalde punten nog dieper 
ingegaan.  
 

Dag van de voorschool 

       

Op 23 januari vindt ‘De dag van de voorschool’ 

plaats. Alle voorscholen in Amsterdam zetten dan 

van 09.30 -12.00 uur hun deuren open voor ouders 

om te komen kijken, vragen te stellen of uw kind in 

te schrijven.  

Ook de voorschool van Impuls (In kinderdagverblijf 

“Het groeiparadijs” op Wiltzanghlaan 38) is open. 

Komt u ook!  

Het verzetsmuseum 

  

Vorige week zijn de groepen 7 naar het 

verzetsmuseum geweest.  

Zij hebben daar kunnen zien hoe leeftijdgenoten 

leefden tijdens de 2e wereldoorlog. 

Kunstgras voetbalveld! 
            

 

Een aantal ouders zijn het initiatief gestart om bij de 
gemeente extra geld op te halen voor een kunstgras 
voetbalveld. Dit is een stuk vriendelijker voor het 
vallen en het nodigt nog meer uit om lekker te gaan 
bewegen. Ziet u dit ook wel zitten. Via de volgende 
link kunt u hiervoor meestemmen om budget bij de 
gemeente te krijgen.  

https://stemvanwest.amsterdam.nl/plan/116 

 

Gezonde lunch 

 
 

Vanaf volgende week willen wij de gezonde lunch bij 
elk kind nog meer stimuleren. Hiervoor ontvangt uw 
kind vanaf volgende week bij een gezonde lunch een 
groen kaartje. Kan de lunchtrommel van uw kind 
gezonder, dan ontvangt uw kind een kaartje van 
Jump-in met daarbij suggesties voor een gezonde 

https://stemvanwest.amsterdam.nl/plan/116


   
 

   
 

 

Kanjertraining 

            

 

Elke week worden er lessen Kanjertraining gegeven. 
Ook tijdens het buiten spelen in de pauzes worden 
de regels en afspraken die we met Kanjertraining 
maken toegepast.  

Daarnaast is elke pleinwacht bekend met het “praat 
het uit” schema en zal een leerling vragen of zij ook 
deze stappen hebben gezet in het uitpraten van een 
conflict/ oplossen van een probleem.  

Ook wordt er regelmatig gerefereerd aan de 
verschillende soorten petten en wordt het gedrag 
benoemd wat gezien wordt bij de leerling. De 
pleinwacht bespreekt ook welk gedrag wij wel en 
niet op het plein willen zien.  
 

 
  

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief!!!! 
 

 lunch. Wij hopen zo bij ieder kind een gezonde lunch 
te zien! 


