
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief 5  15-11-2019 
  

Belangrijke data 
          

    
 

18-11: Start werkzaamheden schoolplein 
18-11: Lootjes trekken in de groepen 5 t/m 8 
22-11: Studiedag (alle leerlingen vrij) 
05-12: Sinterklaasfeest 
05-12: Vanaf 12.15 leerlingen vrij! 
18-12: Kerstdiner 
20-12: Studiedag (alle leerlingen vrij) 
21-12 t/m 06-01: Kerstvakantie 
 

  
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen 

 

Mijn naam is Annemiek Hoogenraad 
en sinds 13 november ben ik adjunct 
directeur op de Multatulischool. Ik zal 
mij o.a. bezig houden met de 
coördinatie van de voorschoolse 
educatie (VVE) en de onderbouw. 
Daarnaast natuurlijk alle andere 
dagelijkse zaken die op de school 
voorbij komen. Ik werk op woensdag, 
donderdag en vrijdag en kijk uit naar 
een fijne samenwerking met collega's, 
ouders en kinderen.  
 
 



   
 

   
 

Nieuws over medewerkers 

 

Helaas, helaas, juf Demie gaat ons na de 
kerstvakantie verlaten. We zullen haar enorm 
gaan missen!  
 
Gelukkig zijn er twee nieuwe gymdocenten 
aangenomen die na de kerstvakantie starten. 
Meester Nick en meester Branco. Ieder twee 
dagen in de week.  
 
Ook zijn we blij om u te kunnen melden dat 
Juf Agathe ons team definitief zal komen 
versterken op de dinsdag, donderdag en 
vrijdag als invaljuf.  

BlocksGoetheer Fonds 

 

Vandaag kwamen Hein Blocks en Greetje Bakker 
langs van de stichting Blocksgoetheerfonds. De 
stichting heeft als primaire doelstelling “het 
bevorderen van taalvaardigheid onder jongeren”. 
Voor de vakantie hebben wij van deze stichting een 
gift ontvangen waarvan we chromebooks hebben 
aangeschaft. We hebben vandaag laten zien hoe 
wij werken met de chromebooks. Na afloop 
hebben wij samen geluncht en hun beiden in het 
zonnetje gezet. 
 

UWV en Raad van Kinderen 

 

Op vrijdag 1 november hebben we bezoek gehad 
van het bestuur van het UWV. Dit naar aanleiding 
van het advies dat de Multatuli Raad van 
Kinderen heeft gegeven.  
 
Het UWV heeft een presentatie gegeven, filmpjes 
laten zien en een brochure gemaakt waarin zij 
aangeven wat ze allemaal met de tips van de 
Raad hebben gedaan. Prachtig om te zien wat 
kinderen kunnen bereiken met hun open blik 
binnen een bedrijf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Culturele uitstapjes en start zanglessen  
 

 

Naast de start van de zanglessen waren er ook 
diverse uitstapjes deze twee weken. Groep 3 
heeft de rondleiding Famille van Camille bezocht. 
Beide groepen 4 zijn op maandag met de bus 
naar museum Willet Holthuysen geweest en 
hebben zich daar een deftige Madame of 
Monsieur gevoeld. 
De groepen 6 hebben bij Podium Mozaïek de 
voorstelling Droomland gezien.   
De groepen 1, 2, 3 en de nieuwkomersklas 
mochten in een heuse tent luisteren naar de 
theatrale vertelling van Bo & Mo. 
 

 

Start verbouwing schoolplein 
 

 

As maandag gaat het verbouwen van het Petri 
en het Ovaa plein starten. Dit zal ongeveer 2 
weken gaan duren. In deze periode zullen we 
andere pauzes nemen en oa spelen bij de BSO 
van Impuls. Over twee weken zal het grote 
plein starten met verbouwen. We kijken uit 
naar ons nieuwe schoolplein. 

 
Tot de volgende nieuwsbrief! 


