Nieuwsbrief 4 30-11-2017
Nieuws van juf Samira
Zoals u misschien heeft gezien is juf Samira
van de administratie weer iedere woensdag
aanwezig. In de zomervakantie is zij bevallen
van 2 prachtige zonen; Mohamed en
Moendir.
Inmiddels zijn ze alweer 4 maanden oud en
hebben wj ze hier op school ook al kunnen
bewonderen. Op maandag, dinsdag en
donderdag is Juf Ria aanwezig op de
administratie.

Sinterklaasfeest
Dinsdag 5 december hopen we dat
Sinterklaas weer met een paar Pieten naar
onze school kan komen.
Wie goed opgelet heeft bij het Petriplein,
zag dat er al een paar keer rare spullen zijn
blijven liggen.
Een waslijn met kleding, een gitaar en een
kampvuurtje. Wat zou dat toch zijn? Hebben
de Pieten hier soms iets mee te maken.......
Op 5 december komen alle kinderen om
8.20 uur op school. We verzamelen op het
Petriplein (kleuterplein). De kinderen
blijven bij de ouders tot Sint aangekomen is.
Daarna gaan de kinderen met de juf of
meester naar binnen.
Nu maar hopen dat de Sint voor alle
kinderen weer iets moois mee zal nemen!
Let op!! De kinderen zijn allemaal deze
middag na 12.15 uur vrij.

Niet binnen blijven hangen na schooltijd

We willen alle kinderen en ouders vragen
om na schooltijd niet in school te blijven
hangen. De laatste tijd zijn er veel kinderen
die door de school blijven rennen en gaan
spelen in de aula. Dit is niet de bedoeling!
Na schooltijd gaan de kinderen met hun
ouders of met de naschoolse opvang naar
huis.
Ouders wilt u er ook voor zorgen dat uw kind
niet in de aula gaat spelen. Als we hier
samen op letten houden we de school netter
en gebeuren er geen ongelukken.

Staking 12 december
Dinsdag 12 december is er waarschijnlijk
weer een landelijke stakingsdag voor het
primair onderwijs. U kunt in de bijlage een
brief van het AWBR bestuur hierover vinden.
Volgende week wordt de begroting voor het
onderwijs in de tweede kamer besproken.
Daarna kan pas met zekerheid aangegeven
worden of er op 12 december gestaakt
wordt. Houd u er in ieder geval rekening
mee dat dit gebeurd. Wij zullen u zo spoedig
mogelijk volgende week via de Parro
hierover berichten.

Kerstfestival en kerstdiner
Als Sinterklaas vertrokken is, gaat het altijd
heel snel richting Kerst.
Op woensdagochtend 20 december is het
jaarlijkse kerstconcert. De leerlingen
oefenen samen met zangjuf Simone een mooi
lied in, wat ze op het podium laten zien. De
tijden van de verschillende groepen zullen
we nog bekend maken, maar schrijf deze
ochtend alvast in uw agenda.
Op donderdagavond 21 december hebben
we weer een heerlijk kerstdiner. Alle
kinderen trekken hun mooiste kleren aan en
er wordt heerlijk gekookt door de mama's en
papa's.
Na al deze feesten is het vakantie!

Studiedag 22 december
Niet vergeten!!!!

Dit jaar hebben de kinderen de vrijdag voor
de Kerstvakantie al vrij. Dit is namelijk een
studiedag.

De vakantie start dus direct na het
kerstdiner op donderdagavond!

Facebook
Er zijn een heleboel ouders die geregeld
onze Facebooksite bezoeken. Op deze site
posten we geregeld leuke nieuwsberichten,
zodat iedereen weet wat we allemaal doen op
onze gezellige school.

We zijn te vinden onder de naam:
https://nl-nl.facebook.com/obsmultatuli

Het is extra leuk als er ouders zijn die een
review willen schrijven over hun ervaring
met de school.

Ouderkindadviseur Touria Abalhaij
Aan onze school is een ouderkindadviseur
gekoppeld. Zij kan ouders helpen met
opvoedvraagstukken of andere belangrijke
onderwerpen die van belang zijn voor een
goede thuissituatie. Zij is een fijne
sparringspartner voor dit soort kwesties.
Onze OKA-er heet Touria Abalhaij, zij is elke
maandagochtend op school aanwezig, of u
kunt haar telefoonnummer vragen op school.

IDFA filmfestival in podium Mozaïek
In november is in Nederland het IDFA
filmfestival. Bij dit festival worden korte films
en documentaires getoont. Deze hebben
altijd een belangrijke maatschappelijke
waarde.
Onze groepen 7 en 8 hebben op 24
november ook 2 van deze films gekeken in
Podium Mozaïek.

