NIEUWSBRIEF 14 OKTOBER 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),

BERICHTEN UIT HET TEAM
Wij vinden het belangrijk om studenten stageplekken aan te bieden, opdat zij de kans krijgen
om uit te groeien tot leerkrachten van de toekomst. Dit schooljaar zijn dat:
Meike van Dijk in groep 6 en India Groothedde in groep 7A. Zij volgen de Educatieve Master
Pabo Opleiding (EMPO). Dit is een nieuwe Pabo opleiding voor studenten, die al een bachelor
hebben gehaald in de sociale wetenschappen.
In groep 4 is Matthias Schipper begonnen aan zijn Werkervaringstraject (WET).
Wij wensen Meike, India en Matthias veel succes!
Marieke Hooning is sinds 2 weken ziek. De bezetting in groep 3 is gelukkig ingevuld, doordat
Fleur een dag extra is gaan werken (woensdag), en Freddy op donderdag voor de klas staat.
Marieke heeft inmiddels laten weten, dat zij voor een andere school gekozen heeft. Wij
bedanken haar voor haar inzet op onze school.
Maroua Adardour is als onderwijsassistente toegevoegd aan onze Oekraïense groep. Op
vrijdag assisteert zij in de NK-groep. Maroua is een oud-leerling van de Multatulischool.

CONTACT MET SAMIRA
Na de herfstvakantie is er wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag van 9:15- 10:00. Buiten
dit spreekuur kunt u uitsluitend op afspraak bij Samira terecht. U kunt een afspraak met haar
maken door haar te mailen, een Parro bericht te sturen of dit telefonisch kenbaar te maken.
Samira neemt vervolgens contact met u op om de afspraak in te plannen.

OP TIJD KOMEN EN INLOOP
Wij zijn heel tevreden over het begin van de lesdag. Kinderen komen zelfstandig de school
binnen, en gaan naar de klas. Fijn, dat de meeste kinderen op tijd op school zijn. Goed om te
weten dat te laat komen ook een vorm is van ongeoorloofd verzuim. Afhankelijk van de
leeftijd van uw kind, vinden er verzuimgesprekken plaats op het moment dat er sprake is van
hoogfrequent te laatkomen. Bij het uitblijven van verbetering doen wij een melding bij de
leerplichtambtenaar.
Ouders kunnen hierdoor op wat grotere afstand komen te staan van dat wat er in de klas(sen)
van hun kind(eren) gebeurt. Mede daarom zijn wij in de groepen 1-2 van start gegaan met
een inloop voor ouders, wekelijks op dinsdagochtend van 8:30- ca. 8:45. Ouders zijn dan van
harte welkom om, samen met hun kind, de klas binnen te gaan. Mooi om te zien dat ouders
ook oog hebben voor kinderen waarvan geen ouder aanwezig kan zijn.
Na de herfstvakantie willen wij in de groepen 3 t/m 8 en de NK-groep ook een inloop
organiseren. Deze zal maandelijks plaatsvinden. Van de leerkracht(en) van uw kind ontvangt u
hiervoor een uitnodiging.

VOORSCHOOL MULTATULI
Na de herfstvakantie verhuist voorschool Het Groeiparadijs naar onze school. Op donderdag
27 oktober verwelkomen wij de dreumesen en peuters op de Multatulischool. Onze kleuters
zullen op bezoek gaan, en samen een mandarijntje eten.

VIERING SINTERKLAAS EN OUDERBIJDRAGE
Na de herfstvakantie ontvangen alle ouders een brief waarin uitgelegd wordt hoe u de
vrijwillige ouderbijdrage kunt betalen, met daarin een link waarmee u eenvoudig kunt
betalen. Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €55,00 per kind.
Vrijwillige ouderbijdrage zien wij als een solidariteitspotje. Als ouder betaal je niet voor je
eigen kind(eren), maar voor de school als gemeenschap. Vanuit de ouderbijdrage kunnen wij
met alle kinderen feesten vieren, schoolreisjes maken en op kamp gaan in groep 8.
De school heeft hier geen geld voor. De Rijksbekostiging voorziet niet in dergelijke uitgaven.
Ouders met een Stadspas kunnen daarmee de ouderbijdrage betalen. De pas kan gescand
worden door Samira of door de schoolleider.
Het Sinterklaasfeest wordt bijvoorbeeld betaald vanuit de ouderbijdrage. In de groepen 1 t/m
4 en de NK-groep en de Oekraïense groep krijgen de kinderen een cadeautje van Sinterklaas.
Over de groepen 5 t/m 8 zijn we nog in gesprek. We denken aan een groepscadeau (een mooi
gezelschapsspel voor de klas, een high tea, een abonnement voor een bepaalde periode op

de Donald Duck o.i.d.). De kinderen beslissen, daarbij geholpen door hun leerkracht(en). Of er
worden verschillende cadeautjes ingekocht waaruit de kinderen kunnen kiezen. In de groepen
5 t/m 8 worden surprises gemaakt en gedichten.

TRAKTATIES
De afgelopen jaren mocht er uitsluitend getrakteerd worden op groente en fruit en/of kleine
cadeautjes. Wij willen hier m.i.v. dit schooljaar wat anders mee omgaan. Een van de
belangrijkste redenen hiervoor is dat met name fruit momenteel erg duur is. Lang niet alle
ouders kunnen fruitspiesen betalen. Een verjaardag is een feestje, en bij het vieren van een
feestje eten wij iets lekkers. Let op! Het gaat om 1 klein dingetje. Dus geen cellofaanzakjes
(=veel onnodig plastic) met cadeautjes en snoep.
Fruit en groente zijn ook lekker maar dat hebben de kinderen al gegeten/ van huis
meegekregen. In de groepen 1-2 is reeds met ouders gecommuniceerd over het trakteren.
Verder blijft het advies aan ouders: Neem bij twijfel even contact op met de leerkracht van
uw kind. Maak met hem/haar afspraken over het trakteren. Dit voorkomt teleurstellingen.

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. De eerstvolgende koffieochtend staat gepland op dinsdag 1
november. Onze ouder- en kindadviseur, Rahime Akyuz komt zich aan u voorstellen. Zij is
wekelijks op school op dinsdagochtend tussen 9:00 en 12:00. Buiten deze tijden kunt u een
afspraak met haar maken. Zij is bereikbaar op nummer: 06 1860 6629. En via de mail:
r.akyuz@oktamsterdam.nl
Namens het team wens ik u een fijne herfstvakantie!

Mirjam Jansen

