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Belangrijke data
19-10: t/m 27-10: Herfstvakantie
4-11: Groepen 3, 4, 5 en 6 hebben uitjes naar het
Van Gogh museum, het Willet-Holthuizen museum
en Podium Mozaïek
14-11: Theatervoorstelling groepen 1,2 en 3
22-11: Studiedag (alle leerlingen vrij)
5-12: Intocht Sinterklaas
18-12: Kerstdiner
20-12: Studiedag (alle leerlingen vrij)
21-12 t/m 6-1: Kerstvakantie
Herfst vakantie
Nog een paar dagen deze week en dan zitten
de eerste schoolweken van dit schooljaar er al
weer op. Wij wensen iedereen een fijne
vakantie!

Personeel

Jippie het is zover! Juf Femke is bevallen van een
dochter. Haar naam is Noortje! En met beiden
gaat het heel goed.
Helaas gaat meester Rob onze school na de
herfstvakantie verlaten en start op een andere
basisschool vlak bij hem in de buurt. We zullen
hem gaan missen op de Multatulischool. We zijn
blij dat Juf Desiree en juf Sila de groep over gaan
nemen. Zij starten direct na de herfstvakantie.
Hierdoor zal het minidenklab tijdelijk even niet
doorgaan. Meester Paul zal woensdags de
leerkracht van groep 4b worden.

Kinderboekenweek

Tijdens de kinderboekenweek is er veel gelezen
met de kinderen. In de groepen 4 is er
voorgelezen door ouders, een toneelstuk
opgevoerd en er was een echt leescafé.
Leerlingen uit groep 7 hebben voorgelezen voor
de kleuters. Ook is er in het thema ‘op reis’ een
stewardess langs geweest die allerlei vragen
heeft beantwoord van de leerlingen. Afgelopen
vrijdag is de week met een kleurwedstrijd een
schrijfwedstrijd afgesloten. Eyad uit groep 6B had
een prachtig vervolg op een verhaal geschreven
en dit voorgelezen voor alle kinderen in de aula.
Iedereen was muisstil bij zijn voordracht.

Schooltuinen
Het "avontuur" Schooltuinen is bijna ten einde
voor groep 7. Vorige week hebben de kinderen
zelf soep gemaakt en natuurlijk kon iedereen
proeven. Een lekker stukje brood erbij maakte
het helemaal compleet.
In de week van 7 oktober zijn de laatste
buitenlessen. Deze week zal alles geoogst
worden wat nog op de tuin aanwezig is.
Na de herfstvakantie volgen nog 2 lessen binnen.
Wij bedanken de medewerkers van de
schooltuinen Ridderbos voor dit leerzame
project.
Plastic Ijsbeer

Onze mooie plastic ijsbeer is af en ingeleverd. De ijsbeer
is op de expositie BoLo te zien van 15 oktober tot 7
november. Donderdag 7 november is de prijsuitreiking in
BoLo. Tot 3 november kan er gestemd worden, zowel
online via
https://stemmen.wishpondpages.com/plasticnotsofantastic/bolo/

of met een stemflyer. Deze stemflyers krijgen wij as
vrijdag nog afgeleverd op school. U kunt dit inleveren in
de bus die bij Holland & Barrett staat.
Tot de volgende nieuwsbrief!

