Nieuwsbrief 5 4 januari 2018
Een mooi 2018 gewenst!
We wensen iedereen een mooi, gelukkig en
gezond 2018 en we hopen dat u allen lekker
uitgerust bent. Samen gaan we er een mooi
tweede helft van het schooljaar van maken!
We blikken toch nog even terug op de laatste
week voor de kerstvakantie. Dit was een
gezellige drukke week op school. De
Ouderraad en alle ouders willen we bedanken
voor het versieren en opruimen van de
klassen, gangen en aula.
Op woensdag kon iedereen genieten van een
mooi kerstconcert, wat samen met de
leerkrachten en zangjuf Simone en Juul was
voorbereid. Donderdagavond tot slot nog het
heerlijke kerstdiner in de klassen en de
gezellige ouderborrel in de aula.

Nieuwe meesters en juffen
Na de vakantie starten er een aantal nieuwe
collega’s op de Multatulischool. Jessica van
der Laan zal de instroomgroep 1/2d per 8
januari gaan starten. Lisa van Stralen zal voor
twee dagen per week naast juf Rosane de
leerkracht van groep 5a worden. Daarnaast
hebben we nog twee zijinstromers. Youri
Roelofs en Cynthia Reindersma. Zij komen
beiden uit het bedrijfsleven en gaan
voorlopig als leerkrachtondersteuner/
onderwijsassistent aan de slag. Daarnaast
gaan zij de Pabo volgen om zodoende in de
toekomst als zij instroom leerkracht bij de
Multatuli te kunnen gaan werken.

Vertrek meester Danny
Vrijdag 22 december hadden de
leerkrachten een studiedag. We hebben alle
beleidswerkgroepen geëvalueerd en er
waren presentaties van diverse collega's
over hun specialisaties.
's Middags hebben we een kerstlunch en het
afscheidsfeest van meester Danny gehad.
We zullen zijn gezelligheid en kwaliteiten
voor de school gaan missen!

Promo-team Multatuli
Het ouder initiatief van de Multatulischool
heeft een tijd lang meegeholpen om de
school extra onder de aandacht te brengen in
de buurt. Onlangs is dit ouder initiatief nieuw
leven in geblazen en omgevormd tot het
Multatuli Promo-team. Dit team van ouders
gaat ook weer meedenken en helpen om de
school te promoten in de buurt. Zij zijn nog op
zoek naar andere ouders die mee willen
denken. Heel fijn als u mee wilt helpen de
school te promoten. Stuur dan een emailtje
aan maaikevanderhorn@gmail.com

Nieuwe Ouderkamer

Wij vinden het belangrijk dat u zich als ouder
prettig en vertrouwd voelt op de
Multatulischool en elkaar ook beter leert
kennen. Dat u weet wat uw kind doet en
leert en hoe u uw kind kunt ondersteunen in
de ontwikkeling.
Daarom starten wij in het nieuwe jaar een
Ouderkamer in de ruimte boven de gymzaal.
Iedere maandagochtend tussen 8.30 en 9.30
uur bent u van harte welkom om hier samen
koffie / thee te drinken. Onze Oudercontactmedewerker en Ouderkindadviseur zijn hier
dan voor vragen. Op maandag 22 januari zal
de Ouderkamer om 8.30 uur feestelijk
geopend worden. Komt u ook!!

Niet binnen blijven hangen na schooltijd
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief
merken we dat er minder kinderen blijven
hangen in school na schooltijd. De aula is
geen speelplek voor kinderen na school.
Toch voor alle ouders nogmaals het verzoek
hier samen met ons op toe te zien.

Schaatsen bij het Olympisch stadion
Op woensdag 31 januari gaan de groepen 6
en 7 schaatsen in het Olympisch stadion. Een
superleuke ervaring om een keer mee te
maken.
In het Olympisch stadion is deze winter
speciaal de Coolste ijsbaan aangelegd.
Scholen mochten aangeven of ze hier ook
gebruik van wilden maken, en daar zeggen
wij natuurlijk geen nee tegen. Meer
informatie volgt via Parro van gymjuf Demie.

Muiderslot
Dinsdag 23 januari gaan de groepen 5 naar
het Muiderslot. Bij de geschiedenislessen
hebben we het deze maand over Ridders en
Kastelen, en daar past dit bezoek natuurlijk
prachtig bij! We hebben wel altijd genoeg
ouders nodig die willen rijden. Dus meld je
tijdig aan bij de groepsleerkrachten.

