
 

 

NIEUWSBRIEF 11 NOVEMBER 2022 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Volgende week dinsdag 15 november komt de schoolfotograaf. Volgens een rooster worden 

alle groepen gefotografeerd: groepsfoto’s en individuele portetten. Aan het einde van de dag 

komen de broers en zussen aan de beurt en ná schooltijd is er ook gelegenheid om samen op 

de foto te gaan met andere gezinsleden. Hoe? U gaat naar de aula, en  wacht daar op uw 

beurt. U bent op dat moment zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren). 

 

CONTACT MET RAHIME AKYUZ,OKA 

“Wij helpen kinderen en jongeren om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met hen, hun ouders en omgeving, daar waar zij zijn. 
Wij doen wat nodig is, zodat kinderen, jongeren en hun ouders grip houden of krijgen op hun 
leven. Wij streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Wij spannen ons daarom 
extra in voor de wijken en gezinnen die ondersteuning of jeugdhulp het meest nodig hebben.”  
 
Mijn naam is Rahime Akyuz, de Ouder- en Kind adviseur van de OBS Multatuli. Elke 
dinsdagochtend ben ik aanwezig op school voor alle vragen en ondersteuning van ouders en 
de leraren. Denk hierbij aan sportfonds aanvragen, opvoed- en opgroeiondersteuning op 
maat, het leveren van jeugdhulp en het inzetten van specialistische jeugdhulp of andere 
voorzieningen als nodig.  
 
Jullie kunnen mij vinden in de kamer van Samira of in de kamer ernaast. Als ouder mag je 
gewoon binnenlopen, maar om te voorkomen dat ik net op dat moment in gesprek ben, is 
een afspraak maken via de telefoon of email handig.  
 
Rahime Akyuz  



Mailadres: r.akyuz@oktamsterdam.nl  

Telefoon: 06- 18 60 66 29 

 

EXTRA STUDIEDAG OP 12 APRIL 2023 

Per 1 mei 2023 wordt de Multatulischool een IKC (Integraal Kind Centrum). Dat betekent dat 

wij, de Multatulischool, intensiever gaan samenwerken met Impuls Kinderopvang en een 

aantal andere partijen waaronder de Weekendacademie. Een eerste stap in dat proces is 

reeds gezet. Sinds donderdag 27 oktober hebben wij twee groepen van het voormalig 

Groeiparadijs in onze school. Het Groeiparadijs heet nu: Voorschool Multatuli. 

Naast een intensievere samenwerking met het kinderdagverblijf, de voorschool en de 

buitenschoolse opvang (bso), zullen er in de nabije toekomst meer en vaker activiteiten 

aangeboden worden zoals: huiswerkbegeleiding en sport & spel. Daarnaast zullen er ook, in 

een verlengde schooldag, (culturele/educatieve) uitstapjes worden georganiseerd. Genoemd 

aanbod is toegankelijk en gratis voor alle leerlingen. Een stap in deze richting wordt gezet 

door te beginnen met het Talentprogramma. Deelname aan dit programma is mogelijk voor 

leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Op dinsdag 15 november is er een informatiebijeenkomst, 

meteen om 8:30 in de hal. 

Als gevolg van deze recente ontwikkelingen willen wij een extra studiedag plannen. Dit zal zijn 

op woensdag 12 april 2023. Op die dag zijn de leerlingen vrij. Deze studiedag stond 

aanvankelijk niet op de Jaarkalender 2022-2023. De MR heeft ingestemd met het toevoegen 

van deze studiedag. 

VIERING SINTERKLAAS EN OUDERBIJDRAGE 

Veel ouders hebben de ouderbijdrage betaald en wij hebben ook een aantal giften 

ontvangen, waarvoor veel dank! Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald 

hebben, dan zien wij uw bijdrage graag tegemoet. 

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4, de NK-groep en de Oekraïense groep worden door 

de school cadeautjes gekocht, betaald vanuit de ouderbijdrage. 

In de groepen 5 t/m 8 worden lootjes getrokken en surprises gemaakt. De lootjes worden 

getrokken op donderdag 17 november. Kinderen kopen een cadeautje voor in de surprise 

t.w.v. €5,-. Als het niet lukt om dit zelf te bekostigen, dan bestaat de mogelijkheid om het 

bonnetje van de cadeautjes in te leveren (met rekeningnummer en de tenaamstelling van de 

rekening). Als hier gebruik van wordt gemaakt, lever het bonnetje dan uiterlijk woensdag 7 

december in bij de leerkracht van de klas. Dan zal het bedrag z.s.m. worden teruggestort door 

de ouderraad. 

Op woensdagmiddag 30 november is er gelegenheid om op school aan een surprise te 

werken. Kinderen van groep 5 t/m 8 dienen zich hiervoor van tevoren aan te melden bij 



Yassmina (groep 7B en groep 8) én komen die middag naar school met een plan. Zij bedenken 

dus alvast wát zij gaan maken. 

KOFFIEOCHTEND 

Gemiddeld eenmaal per maand is er een informatieve koffieochtend van 8:30- 9:30, waarbij 

de schoolleider aanwezig is, en afhankelijk van het onderwerp, een van de andere 

medewerkers van de school of iemand van buiten de school. De eerstvolgende koffieochtend 

staat gepland op dinsdag 15 november. Deze ochtend is er een informatiebijeenkomst over 

het Talentprogramma voor leerlingen van groep 6 t/m 8, dat over 2 weken van start zal gaan 

op dinsdag 29 november.  

Let op! A.s. maandag 14 november zijn de leerlingen vrij. Wij hebben dan een studiedag met 

het team. 

 

Goed weekend, 

Mirjam Jansen 

 


