Nieuwsbrief 9 22 februari 2018
Voorjaarsvakantie en studiedag
Bijna vakantie!
Morgen, vrijdag 23 februari is een
studiedag. Voor de kinderen begint de
voorjaarsvakantie dus al op vrijdag.
Het gaat lekker koud worden, dus een echte
winterse vakantie.
Veel plezier allemaal en we hopen jullie
allemaal weer te zien op maandag 5 maart.

Te laat komen
We waren alweer fanatiek begonnen met het
uitdelen van rode briefjes voor kinderen die
te laat op school komen.

Na de voorjaarsvakantie zullen we hier nog
strenger op toezien! We willen echt om 8.30
uur beginnen met de les, dan moeten alle
kinderen in de klas zitten.

Stakingsdag 14 maart - geen school!

Zoals alle iedereen de afgelopen tijd
gemerkt heeft is de situatie in het onderwijs
nog steeds belabberd. De werkdruk is hoog
en door ziektes hadden we veel invallers
nodig. Helaas zijn deze niet of nauwelijks te
krijgen en hebben we zelfs groepen naar
huis moeten sturen. Dit is natuurlijk niet wat
we willen.
We staan dan ook volledig achter de
actiegroep PO in actie! Den Haag neemt onze
zorgen nog steeds onvoldoende serieus en
dit gaat ten koste van de kinderen.

Op 14 maart zal er daarom opnieuw een
actiedag zijn. Wij gaan staken, er zal die dag
dus geen les gegeven worden.
Dit keer willen we het ook samen met de
ouders oppakken, omdat we samen staan
voor goed onderwijs voor uw kind!
Hierover na de vakantie meer informatie,
maar voor u alvast handig om andere opvang
voor uw kind te regelen op 14 maart!

Voortgangsgesprekken
In de week van 5 tot 9 maart zijn de
voortgangsgesprekken in alle groepen. In dit
gesprek wordt het rapport besproken, maar
ook hoe het verder gaat in de klas.
Kinderen hebben aan het begin van het jaar
hun eigen ontwikkelpunten aangegeven, ook
dit wordt besproken in dit gesprek.
Hoe gaat het nu? Wat kan nog beter? Waar
heb ik hulp bij nodig? Hoe kan
juf/meester/papa/mam mij hierbij helpen?
Bij alle klassen hangen intekenlijsten. Hierop
hebben de ouders kunnen invullen wanneer
ze het gesprek willen. Vergeet niet in te
schrijven!!

Kinderzwerfboek station
In de vakantie is er volop tijd om lekker te
lezen. Weet iedereen nog dat we op school
een kinderzwerfboek-station hebben. Hierin
staan allemaal leuke boeken voor kinderen
van alle leeftijden.
De boeken mogen mee naar huis en als ze uit
zijn kan je ze weer terug zetten in de
boekenkast van het zwerfboeken-station.

Jeugdtheater de Krakeling
In maart gaan de kleuters en de groepen 3
naar jeugdtheater de Krakeling. Ze krijgen
hier een mooie kindervoorstelling te zien in
een prachtig theater midden in Amsterdam.
De cultuurbus brengt ze er naartoe. Dus een
extra leuk uitje!
De kleuters gaan op 8 maart en de groepen 3
op 26 maart.

Rijksmuseum
Woensdag 7 en donderdag 8 maart gaan de
groepen 8 naar het Rijksmuseum. Ze doen
mee met het project "Jij en de gouden eeuw".
Hiervoor hebben ze op school al veel
voorbereidingslessen gedaan. In het
museum gaan ze de kunstschatten bekijken
die horen bij de Gouden eeuw en ze maken
samen een toneelstuk waarbij ze in de rollen
van o.a. Rembrandt van Rijn, Willem
Barendtz en Hugo de Groot kruipen. .

Fietsenrekken voor kinderen

Dansvoorstelling juf Chender

Bij onze school staan fietsenrekken voor de
fietsen van de kinderen. We merken dat
ouders die kinderen naar school brengen
hun fietsen ook in deze rekken zetten,
waardoor er soms geen plek meer is voor de
kinderfietsen. Zouden de ouders hun fietsen
niet in of voor deze rekken willen zetten, dan
houden we het overzichtelijk voor de
kinderen.

Juf Chender is deze week begonnen met de
danslessen voor de groepen 3 t/m 7.
Wekelijks doen de kinderen dansoefeningen
en ze werken aan een choreografie die ze op
16 maart in een mooie dansshow aan de
ouders laten zien.
Op16 maart is de voorstelling voor de
ouders. Deze is van 11.00 - 12.00 uur.
De groepen 3-7 zullen deze dag optreden.

Ouderbijdrage
Denkt iedereen nog aan de ouderbijdrage!
Het komende halfjaar zijn er weer vele leuke
activiteiten voor de kinderen die we hieruit
bekostigen. Denk aan:
Het paasfeest,
Koningsdag/sportdag
Schoolreisjes/schoolkamp
Zomerfeest.
Het geld kan overgemaakt worden op
NL24INGB0004882277 tnv. Ouderraad
Multatuli
Vermeld altijd duidelijk de naam van het
kind.

Ouderkamer 5 maart
Maandag 5 maart 8.30 - 9.00 is er in de
ouderkamer een interessante workshop over
"positief opvoeden". Triple P.
Dit gaat onder andere over:
•
•
•
•

Goed communiceren met je kind
De relatie met je kind versterken
Je kind leren omgaan met zijn/haar
emoties
Je kind leren luisteren naar wat je
vraagt.

De workshop wordt gegeven door Mimi
Povee & het ouder kind team Bos en Lommer

Bingo bij speeltuin de Boom op zaterdag 24 februari

De voorjaarsvakantie begint goed bij
Speeltuin de Boom. Op zaterdag 24 februari
is er een gezellige Bingo met leuke prijzen.
Van 14.00 - 16.00 uur is de kinderbingo (tot
12 jaar)
Vanaf 20.00 uur is de volwassenenbingo +
kinderen vanaf 12 jaar.
Een losse bingokaart kost € 0,50

