
	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

	  

Nieuwsbrief 8 22-12-2018 
 	  

Belangrijke	  data	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  
	  	  	  	  	  

24-‐12	  t/m	  4-‐1:	  Kerstvakantie	  
10	  en	  11	  januari:	  Groepen	  7	  naar	  het	  Verzetsmuseum	  
18	  januari:	  Ouderontbijt	  en	  diversiteitsteam	  
18	  januari:	  Bezoek	  podium	  mozaïek	  groepen	  4,5,6	  
28-‐30	  januari:	  Adviesgesprekken	  groep	  8	  
5	  februari:	  Bezoek	  aan	  concertgebouw	  groepen	  7	  en	  8	  
6	  februari:	  Informatieochtend	  voor	  nieuwe	  ouders	  
14	  en	  15	  februari	  :	  studiedagen,	  alle	  leerlingen	  vrij	  
18-‐2	  t/m	  22-‐2:	  Voorjaarsvakantie	  
	  
	  

Kerstdiner,	  Kerstkoken	  en	  borrel	  ouders	  en	  kerstconcert	  
	  

	  
	  

	  

Wat	  zag	  het	  er	  donderdagavond	  tijdens	  het	  
kerstdiner	  allemaal	  gezellig	  uit.	  Het	  was	  genieten	  om	  
alle	  kinderen	  zo	  enthousiast	  en	  mooi	  te	  zien	  tijdens	  
het	  kerstdiner.	  	  

Ook	  het	  samen	  koken	  en	  borrelen	  tijdens	  dit	  
kerstconcert	  met	  ouders	  was	  zeer	  geslaagd.	  Mooi	  om	  
iedereen	  samen	  te	  zien	  lachen	  tijdens	  cabaretier	  
Edson	  da	  Graca.	  	  

Als	  afsluiter	  het	  kerstconcert	  van	  gisteren	  met	  een	  
variatie	  aan	  optredens	  waarbij	  de	  kinderen	  vol	  
overgave	  de	  ingestudeerde	  liedjes	  zongen.	  En	  
natuurlijk	  een	  daverende	  afsluiting	  van	  de	  
Multatuliband	  The	  Max.	  	  

Een	  drukke	  laatste	  week	  van	  2018	  waarbij	  we	  
iedereen	  willen	  bedanken	  voor	  alle.	  Het	  liep	  goed	  
georganiseerd	  en	  we	  starten	  volgend	  jaar	  met	  een	  
schoon	  en	  opgeruimde	  school.	  	  

We	  wensen	  iedereen	  namens	  het	  hele	  team	  een	  fijne	  
welverdiende	  vakantie.	  Geniet	  van	  het	  gezellige	  
samenzijn	  en	  alvast	  een	  goed,	  gezond	  en	  mooi	  2019.	  

	  



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

	  

Extra	  schoolbel	  8.30	  uur	  

	   	  

Misschien	  heeft	  u	  het	  al	  gemerkt	  maar	  wij	  hebben	  
op	  school	  een	  extra	  schoolbel	  ingesteld.	  Naast	  een	  
bel	  om	  8.28	  uur	  gaat	  er	  nu	  ook	  een	  bel	  precies	  om	  
8.30	  uur.	  De	  bel	  van	  8.28	  uur	  geeft	  aan	  dat	  het	  bijna	  
tijd	  is	  en	  iedereen	  zich	  moet	  haasten	  naar	  de	  klas.	  
De	  bel	  van	  8.30	  uur	  geeft	  aan	  dat	  de	  les	  gaat	  
beginnen	  en	  uw	  kind	  te	  laat.	  Hij/zij	  zal	  dan	  een	  ‘te	  
laat’	  briefje	  moeten	  halen	  bij	  de	  balie.	  Wij	  hopen	  
dat	  dit	  meer	  duidelijkheid	  zal	  geven.	  	  	  

Inzameling	  voor	  de	  voedselbank	  	  

	  	  	  	  	  	   	  

De	  inzameling	  voor	  de	  voedselbank	  is	  heel	  goed	  
verlopen.	  Samen	  met	  uw	  hulp	  hebben	  wij	  21	  dozen	  
kunnen	  vullen	  voor	  de	  voedselbank	  Amsterdam.	  	  

Bedankt	  voor	  uw	  medewerking!	  

Fijn!	  Vrienden	  

	   	  

In	  september	  zijn	  wij	  op	  de	  Multatulischool	  in	  
samenwerking	  met	  het	  OKT	  een	  traject	  van	  ‘Fijn!	  
vrienden’	  gestart.	  Hieraan	  hebben	  een	  aantal	  
kinderen	  uit	  verschillende	  groepen	  meegedaan	  die	  
soms	  iets	  extra’s	  kunnen	  gebruiken	  om	  hun	  sociale	  
vaardigheden	  te	  ontwikkelen.	  Dit	  traject	  is	  met	  
succes	  afgerond	  en	  de	  ervaring	  is	  zo	  goed	  dat	  we	  	  
volgend	  schooljaar	  weer	  eenzelfde	  traject	  willen	  
opstarten.	  	  

Multatuliband	  The	  Max	  
	  

	  

Misschien	  heeft	  u	  hier	  al	  iets	  van	  meegekregen	  
tijdens	  de	  afgelopen	  week	  maar….	  

Wist	  u	  dat	  wij	  een	  heuse	  Multatuli	  schoolband	  
hebben	  onder	  leiding	  van	  Meester	  Freerk?	  De	  band	  
heet	  “The	  Max”	  en	  speelt	  allerlei	  muziek,	  al	  zijn	  
rocknummers	  wel	  favoriet	  bij	  de	  band.	  	  

De	  bandleden	  en	  Meester	  Freerk	  oefenen	  wekelijks	  
op	  woensdagmidag.	  	  

	  

	  

	  

	  



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

Kanjertraining	  

	  	  	  	  	   	  

Zo	  vlak	  voor	  de	  kerstvakantie	  nog	  even	  een	  kleine	  
update	  over	  de	  kanjertraining.	  

Elke	  week	  worden	  er	  door	  de	  leerkrachten	  in	  de	  klas	  
lessen	  gegeven	  in	  kanjertraining.	  Tijdens	  deze	  lessen	  
wordt	  er	  in	  elke	  klas	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  
knieboekverhaal	  (groep	  1	  t/m	  5)	  of	  een	  werkboek.	  
(groep	  6	  t/m	  8)	  Ook	  worden	  er	  allerlei	  oefeningen	  
gedaan,	  zoals	  elkaar	  een	  compliment	  geven,	  zeggen	  
waar	  je	  trots	  op	  bent	  en	  oefeningen	  waarbij	  
vertrouwen	  in	  elkaar	  een	  rol	  speelt.	  Ook	  wordt	  er	  
geoefend	  met	  de	  smileyposter	  en	  het	  omgaan	  met	  
conflicten.	  Een	  les	  kanjertraining	  is	  dus	  altijd	  heel	  
afwisselend,	  maar	  bestaat	  wel	  uit	  vaste	  onderdelen.	  

Ieder	  kind	  een	  eigen	  boek	  

	  
Het	  schoolplein	  

	  

	  

Wij	  hebben	  de	  mededeling	  gekregen	  dat	  
voorafgaand	  aan	  de	  vernieuwing	  van	  het	  
schoolplein	  eerst	  een	  uitgebreid	  bodemonderzoek	  
moet	  plaatsvinden.	  Hierdoor	  zal	  de	  vernieuwing	  van	  
het	  schoolplein	  vertraging	  oplopen	  en	  verwachten	  
wij	  dat	  dit	  pas	  volgend	  schooljaar	  van	  start	  zal	  gaan.	  
We	  houden	  u	  op	  de	  hoogte!	  

	  

Tot	  de	  volgende	  nieuwsbrief!!!! 
 

	  

	  
Donderdag	  13	  december	  was	  de	  uitreiking	  van	  
“Ieder	  kind	  een	  eigen	  boek”.	  	  
De	  politie	  kwam	  op	  school	  om	  ieder	  kind	  uit	  groep	  3	  
en	  4	  zijn	  eigen	  boek	  te	  geven.	  Hoofdpersoon	  in	  het	  
boek	  is	  de	  leerling	  zelf!	  	  
Tijdens	  de	  uitreiking	  konden	  de	  leerlingen	  vragen	  
stellen	  aan	  de	  politie	  en	  mochten	  ze	  allemaal	  zelfs	  
even	  in	  het	  politiebusje	  zitten.	  


