
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief 24-05-2019 
  

Belangrijke data 
 

     
 

En alvast voor de agenda’s.... 
30 en 31 mei: Hemelvaartweekend 
10 juni: Pinksterweekend 
11 juni: Studiedag, alle kinderen vrij! 
12 juni: informatieochtend “Meeleefgezin” 
18 juni: Voetballen “Wij Ouders”  
20 juni: Schoolreis groepen 1 t/m 7 
19, 20, en 21 juni: Kamp groepen 8 
24, 25, 26 en 27 juni Avond 4-daagse 
28 juni: Zomerfeest 
12 juli: Laatste schooldag 

  

Wethouder op de Multatulischool 
 

 

Vandaag was de wethouder van onderwijs, Marjolein 
Moorman op de Multatulischool aanwezig voor een 
schoolbezoek. Een aantal leerlingen hebben een 
rondleiding gegeven door de school en de kinderen 
van het Kinderpersbureau hebben alles mooi 
vastgelegd. Marion Jaspers heeft een aantal 
onderwerpen persoonlijk onder de aandacht kunnen 
brengen zodat deze meegenomen kunnen worden 
om iets meer mee te doen. De Multatuli school staat 
nu goed op de kaart bij de gemeente Amsterdam. De 
Wethouder was erg enthousiast over de school en 
het was een waardevol bezoek  

  

Nieuws uit de groepen 1 en 2 
 

 
 

Na de meivakantie zijn de groepen 1 en 2 begonnen 
met het thema Kunst. De kinderen maken in deze 
periode allerlei creatieve objecten in hun atelier. 
Deze hangen in de klas of in hun eigen 
kindermuseum. In het kindermuseum wordt door 
kinderen rondleidingen aan elkaar gegeven. Er wordt 
in deze periode met verschillende technieken 
gewerkt en het leren van mengen van kleuren komt 
uitgebreid aan bod.  



   
 

   
 

Nieuws uit de groepen 3, 4 en 5 
 

 
 

 
 
Kanjeroefening in 4B.  
Opdracht: Sta allemaal op een stoel, je mag niet 
meer op de grond. Werk samen en zorg ervoor dat 
alle stoelen op de gang komen.  
 
Met een geweldige samenwerking stonden alle 
stoelen en leerlingen van 4B na 10 minuten vol trots 
op de gang! Geweldig gedaan.  
 

Nieuws uit de groepen 6, 7 en 8 
 

Vorige week zijn de groepen 8 op bliksemstage 
geweest. De kinderen konden bij verschillende 
bedrijven kennismaken met diverse beroepen. Ze 
kregen een mooie kans om uit te testen hoe 
technisch ze zijn aangelegd, hoe je als advocaat een 
pleidooi moet houden en hoe je kunt leren over 
geldzaken bij De Nederlandse Bank. Het was een 
spannende maar vooral erg leuke en leerzame 
ervaring! 
 

Avond 4-daagse 24 juni tot en met 27 juni 
 
 

 

Dit jaar doen de kinderen van de Multatulischool 
voor de zevende keer aan de Avond 4-daagse 
mee. Een gezellig en sportief evenement voor 
zowel de kinderen als de ouders. De avond 4-
daagse is van maandag 24 juni tot en met 
donderdag 27 juni. Je kan bij de inschrijving 
kiezen voor 5 of 10 km per dag. De start is 18 uur 
vanaf het Marktplein in het Westerpark.  
 
Inschrijven kan tot vrijdag 15 juni kan bij de 
Ouderraad: Christel Baeten en Tetje 
Timmermans, de ouders van Greg (groep 8a) en 
Jona (groep 5b). Binnenkort ontvangt elk kind 
een inschrijfformulier met daarop meer 
informatie.  

Informatie ochtend meeleefgezin 
 

 

Woensdag 12 juni wordt er in de lerarenkamer 
een informatieochtend gehouden voor ouders 
die interesse hebben om een meeleefgezin te  
worden voor een kind van 0 - 5 jaar van ouders 
met psychische problemen? Dit wordt 
georganiseerd door MOC ’t Kabouterhuis.  



   
 

   
 

 
 

Suikerfeest 
 

 

 

Het is bekend dat het Turkse Suikerfeest van dit jaar 
op dinsdag 4 juni wordt gevierd. Wij begrijpen dat 
het Marokkaanse Suikerfeest op dinsdag of 
woensdag 4 of 5 juni zal vallen. Wilt u voor het 
Suikerfeest een verlofformulier bij de administratie 
invullen om vrij te vragen? Dan krijgen wij goed in 
beeld wie er aanwezig zullen zijn deze dagen.  

Voetballen 
 

 

 

Deze week is er gevoetbald tussen een aantal 
kinderen van de Multatulischool en andere scholen. 
Een heel spektakel en de spanning liep af en toe 
hoog op. 

Dinsdag 18 juni is er een event gepland rond 16 uur 
door Degi Ter Haar van “Wij Ouders”. Hier gaan 
ouders van een paar AWBR scholen tegen elkaar 
voetballen. Komt u ook?  

Voetballen 
 

 

 

Tot nu toe heeft de actie al bijna Euro 100,- 
opgeleverd. Dank u allen voor uw medewerking.  

 

 


