Nieuwsbrief 5 7-11-2018
Belangrijke data
Vrijdag 09-11: Cabaret voorstelling ouders
Maandag 19-11: Bezoek aan Podium mozaïek
groepen 1/2
Donderdag 22-11: bezoek aan de Idfa door groep
6, 6/7, 7, 8a en 8b
Woensdag 28-11: Studiedag
Vrijdag 30-11: Informatieochtend voor nieuwe
ouders
Woensdag 5-12: Sinterklaas
Donderdag 20-12: Kerstdiner
24-12 t/m 4-1: Kerstvakantie

Cabaret op school
Aanstaande vrijdag, 9 november, vindt de aftrap
van het project “Wij ouders” plaats door middel
van een Stand- up comedy voorstelling.

Bekende acteurs die u erg kunnen laten lachen.
De voorstelling start om 8.30 uur en duurt tot
10.30 uur. U komt toch ook?

Nieuw thema bij de kleuters

Bij de kleuters is vorige week gestart met een nieuw
thema “Bij mij thuis”.
De kinderen oefenen van alles waaronder: praten
over thuis met elkaar, leren over het huis en de
omgeving, oefenen met meten/wegen/tellen,
schrijven naambordjes, spelen met en bij elkaar en
zijn druk bezig met verhuizen. Wekelijks wordt in de
klas de huishoek verhuist naar een andere hoek,
door middel van verhuisdozen, een verhuiswagen en
verhuizers. Natuurlijk allemaal zelf gemaakt en
uitgespeeld.

Tandarts
De tandarts is weer op school. De komende 4
weken is standarts Karen Willemse aan het werk in
de box naast de school. Alle kinderen die staan
ingeschreven worden in de komende periode door
de tandarts gecontroleerd en krijgen van de
assistente poetsinstructie. Kinderen die zijn
gecontroleerd krijgen een tandartskaart mee waarop
staat of verdere behandeling nodig is. Mocht u
vragen hebben, kunt u langskomen; de tandarts
staat u graag te woord om uw vragen te
beantwoorden of bellen via 020-6166332..

Mededelingen uit het Team
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, is onze
conciërge, meester Freerk nog steeds afwezig. Hij
is helaas ziek geworden op vakantie, waar hij
inmiddels is geopereerd in het ziekenhuis in
Mallorca. Het gaat weer goed met hem en vandaag
vliegt hij eindelijk terug en kan hij in zijn eigen huis
weer gaan aansterken.
Een deel van zijn taken is overgenomen door het
team, daarnaast ziet u ook af en toe een oude
bekende in de school rondlopen. Meester Tiemen,
hij ondersteunt ons de komende weken op
donderdag.

Helaas blijven door meester Freerks afwezigheid
de bladeren iets langer op het plein liggen. Dit
zorgt voor wat ongemak, maar ook voor veel
plezier bij de kinderen.

Kanjertraining

In de kanjertraining praten we over 4
verschillende kleuren petten, de witte, gele, rode
en zwarte pet.
Elke kleur pet staat voor een bepaald soort
gedrag.
De witte pet staat voor te vertrouwen, aardig en
sociaal naar klasgenoten.
De zwarte pet staat voor te stoer, te krachtig en
kan zich uiten in pestgedrag naar andere
klasgenoten.
De rode pet staat voor te grappig en kan zich
uiten in lachen om andere klasgenoten.
De gele pet staat voor te rustig, te verlegen en
kan zich uiten in gepest worden door andere
klasgenoten.
We leren kinderen een van de kleuren te
combineren met het gedrag van de witte pet. Als
dit lukt dan ben je te vertrouwen en
stoer(wit/zwart) of te vertrouwen en grappig
(wit/rood) of te vertrouwen en rustig/vriendelijk
(wit/geel).

Opgeknapt
De Krelis Louwenstraat is helemaal opgeknapt en
weer bereikbaar voor iedereen. Heel erg fijn.
Let u er tijdens het wegbrengen op dat u niet
dubbel parkeert? Dit veroorzaakt gevaarlijke
situaties bij het wegbrengen en ophalen van
kinderen.

NaSchoolse Activiteiten (NSA)
De huidige Naschoolse activiteiten zijn gestart en
worden al een aantal weken vol enthousiasme
gevolgd door de kinderen.
Begin december start de inschrijving voor de
volgende periode. Deze start na de kerstvakantie.
Wilt u iets betekenen in de naschoolse activiteiten
of heeft u ideeën voor een activiteit? Neem dan
even contact op met juf Nicole
n.boltendal@multatulischool.nl bij de
administratie.

Gezonde traktaties

De afgelopen weken hebben wij steeds meer
gezonde traktaties langs zien komen tijdens het
uitdelen voor een verjaardag. Dat vinden wij erg fijn
om te zien!
Zo kwam ook deze gezonde traktatie op de foto
vorige week langs in de klas en bij de leerkrachten
op kantoor.

Voorschool al vanaf 2 jaar!
Is uw kind bijna 2 jaar? Dan kan het al naar de
voorschool van Impuls. Voor uw kind is dit de beste
voorbereiding op de basisschool. Daarnaast wordt
de voorschool in januari 2019 voordeliger.
Op de voorschool spelen, leren en groeien de
kinderen samen. En dan is de overgang naar
basisschool Multatuli een stuk makkelijker.
De voorschool is goed voor nieuwsgierige peuters
Impuls maakt daar gebruik van bij het spelend
leren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Impuls:
020 515 88 00 (optie 1) of planning@impuls.nl.

