
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief 4 19-10-2018 
  

Belangrijke data 
            

  
     

20-10 t/m 28-10: Herfstvakantie 
Woensdag 31-10: Informatieochtend nieuwe 
leerlingen 
06-11 Bezoek aan museum Willet Holthuyzen 
groep 4a en 4b 
06-11 t/m 07-11: Fotograaf 
22-11 bezoek aan de Idfa door groep 6, 6/7, 7, 8a 
en 8b 
Woensdag 28-11: Studiedag 
 

Herfstvakantie 

 

De herfstvakantie staat voor de deur. Vanmiddag 
om 12.15 uur begint voor iedereen de 
herfstvakantie. Geniet allen van de vakantie en we 
zien iedereen maandag 29 oktober graag weer fris 
en fruitig op school. 

 

  

Kinderboekenweek 

     
 

Op vrijdag 12 oktober hebben we de 
Kinderboekenweek feestelijk afgesloten met de 
bekendmaking van de prijswinnaars van de 
schrijfwedstrijd voor groep 5-8.  
Luka uit groep 8a, Mares uit groep 6/7 en Tyche uit 
groep 6/7 waren de gelukkige winnaars. 
 
Tijdens de afsluiting hebben zij hun verhalen 
voorgelezen. Wij zagen bij het goede voorlezen van 
deze dames wat een aandachtig luisterende 
kinderen er op het plein zaten. Het gaf een mooi 
beeld wat lezen al niet kan bieden.  

 

 



   
 

   
 

 

Vanuit de ouderraad 
  

 

 

U heeft de afgelopen tijd al veel oproepen en 

berichten gekregen van de Ouderraad. Zij zijn nog 

op zoek naar ouders met groene vingers om mee 

te helpen in de binnentuin. Vindt u het leuk om te 

helpen? Meld u dan aan via 

ouderraad@multatulischool.nl.  

 

 

Mededelingen uit het Team 

  

 

Wij kunnen u het blijde nieuws vertellen dat 

vandaag 19 oktober juf Irene is bevallen van een 

meisje. Haar naam is SARA!  

 

 

 

Kanjertraining 
   

   

De smileyposter is een regelmatig terugkerend 
onderdeel in de Kanjertraining lessen.  

 
Samen met de kinderen bespreekt de leerkracht 
in de klas de werkwijze van deze poster door 
middel van rollenspel, kringgesprekken en 
activiteiten in de les.  

Aan de groene kant van de poster hoort gedrag 
waar je blij van wordt, de kinderen, de leraar en 
ouders blij van worden. Aan de rode kant hoort 
gedrag waar jijzelf niet blij van wordt, je klas niet, 
je leraar niet en je ouders niet.  

 

Bij vervelend gedrag, conflicten of problemen 
komt de smileyposter ter sprake en wordt er 
gevraagd aan welke kant van de poster het 
gedrag thuishoort. Vervolgens kan er samen 
gekeken worden hoe een leerling zijn gedrag kan 
aanpassen, om groen te worden.  
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Verbouwingsperikelen 

 

  

 
 

Zoals u misschien wel heeft gezien, is op het OVAA 
plein een stuk afgezet. In onze kelder zitten 2 grote 
olietanks die al lang niet meer in gebruik zijn. De 
tanks moeten afgevoerd en dat gaat de komende 
week plaatsvinden. Als het goed is, kunnen we na 
de herfstvakantie weer gebruik maken van het hele 
plein. 
 
Daarnaast ander goed nieuws: 
Wij hopen na de vakantie weer gebruik te kunnen 
maken van de Krelis Louwenstraat. De 

straatwerkzaamheden zijn daar bijna afgerond.  
 

Jump In school 
 

 

Wij volgen als school al een aantal jaar het traject 
om onszelf Jump In school te mogen noemen. 
Hiervoor zijn al veel veranderingen doorgevoerd, 
namelijk:  

- Aandacht voor bewegen  
- Naschoolse sportactiviteiten 
- Gezonde tussendoortjes en drinken 
- Gezonde traktaties 

 

Om het certificaat Jump In als school te ontvangen 
moeten wij nog op twee punten beter inzetten: de 
gezonde lunches en de gezonde traktaties. 

 

Wilt u hier ook in meewerken. De komende weken 
komt juf Demi in de klassen langs om hierover te 
vertellen, zodat we binnenkort het Jump In 
certificaat kunnen ontvangen. 
 

 


