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Belangrijke data
12 april: Koningsspelen
15 april: Groepen 6 & 6/7concertgebouw
17 april: (13.30uur) Volleybal ouders tegen
leerkrachten
18 april: Paasontbijt voor de kinderen
18 april: Fairplaycup 15.15 - 16.45
Meivakantie vrijdag 19 april tot maandag 6 mei!
En alvast voor de agenda’s....
30 en 31 mei: Hemelvaartweekend
10 juni: Pinksterweekend
11 juni: Studiedag, alle kinderen vrij!

Koningsspelen
Vandaag zijn de koningsspelen gehouden op de
Multatulischool. De groepen 1 tot en met 4 hebben
spelletjes gedaan in en om de school. Het was een
mooie vrolijke dag met een dansende opening op het
schoolplein. De groepen 5 tot en met 8 gingen dit
jaar weer naar de blauw/wit hallen om te spelen
tegen en met andere scholen in West. Zij zijn iets
eerder teruggekomen omdat het programma niet
voldoende gevuld was. Op school hebben ze nog
onderling gevoetbald of in de klas spelletjes gedaan.
Alle ouders dank voor het meehelpen!

Juf Glenda in het NOS journaal
Woensdag was een spannende dag. Het NOS
journaal en Radio 1 kwamen langs om een kijkje te
nemen op de Multatulischool. Hoe gaat dat op een
gemengde school in Amsterdam met het
lerarentekort en alle vervangingen. Juf Glenda kon
heel mooi laten zien hoe leuk het is om op onze
school te werken en wat een energie je daarvan
krijgt. En natuurlijk vertelde ze hoe goed het team
zich inzet voor elkaar om op te vangen bij uitval of
zieken.

Wilt u het nog een keer nazien of lezen?
https://nos.nl/l/2279899

18 april Fair Play Cup op schoolplein
Donderdag 18 april wordt de 16e Fair Play Cup
gehouden door de gemeente op het openbare
schoolplein bij de Multatulischool. Er wordt een
sportieve middag gehouden voor kinderen,
ouders en professionals. Thema: Back to the
Basics. Onder het motto: meedoen =
belangrijker dan winnen worden er spelletjes
gespeeld en bedacht net zoals vroeger. Vanaf
14:45 uur kan je je aanmelden op het
schoolplein.

Lente op de Multatulischool
Op woensdag 3 april werden de leerlingen
verrast met het bezoek van een echt lammetje.
Dit paste helemaal in het thema ’Wat loopt,
vliegt en groeit” van de groepen ½. Veel knuffels
en aandacht heeft dit lammetje deze dag gehad.
In dit thema hebben ook twee leerlingen uit
groep 7, Djennat en Tyche, voor de kleuters van
groep ½ B, een Doe-Boek gemaakt. Zij hebben
uitleg gegeven aan de kinderen wat ze met dit
boek kunnen doen en hebben daarna zelf de
boeken uitgedeeld.

Volleybal Ouders tegen de Leerkrachten
As woensdag wordt er weer gesport tussen ouders en
leerkrachten. Dit keer is het volleybal. Om 13.30 uur
start de wedstrijd in de gymzaal. U doet toch ook
mee?

Groepen 4 naar de Geitenboerderij
Ook de kinderen uit de groepen 4 hebben de
boerderij van dichterbij meegemaakt. Ze zijn met
zijn allen naar de geitenboerderij in het
Amsterdamse bos geweest. Daar konden ze de
kleine geitjes een melkflesje geven, kammen en
volop spelen in de speeltuin.
Een prachtige dag!

Start nieuw schoolplein september 2019
De subsidie is binnen en de plannen voor het
nieuwe schoolplein zijn goedgekeurd. Het gaat
erop lijken dat in september de start van het
omvormen van de schoolpleinen tot groene/
uitdagende pleinen gaat plaatsvinden. We houden
u op de hoogte!

Tot de volgende nieuwsbrief!!!!

