Nieuwsbrief 8 2 februari 2018
Ouderkamer en ouderbijeenkomsten
De ouderkamer is vorige week feestelijk
geopend. We gaan hem actief gebruiken
voor diverse ouderbijeenkomsten of
cursussen.
Maandag 5 februari is om 8.30 uur een
voorlichting over de taalcursus Nederlands.
Op deze zelfde dag start om 9.30 uur de
cursus Taal voor thuis. Ouders hebben zich
hier al voor opgegeven. Maar er is nog
plek!
Schrijf ook alvast in de agenda:
Maandag 12 februari: workshop over
social media en gamen
Maandag 19 februari: uitleg over het
nieuwe kleuterrapport
Maandag 5 maart: introductie workshop
"positief opvoeden"
Maandag 26 maart: workshop over
autisme

Studiedag 7 februari
Op woensdag 7 februari is er een studiedag.
De school is die dag gesloten voor de
kinderen.
De meesters en juffen gaan op deze dag de
cito's en andere toetsen analyseren. Deze
informatie wordt omgezet in groepsplannen,
zodat er onderwijs op maat geboden kan
worden aan alle kinderen van de
Multatulischool.

Schoolbel en schooltijden
We willen elke schooldag op tijd beginnen
om geen onnodige lestijd te missen.
8.30 uur beginnen de lessen en moeten de
kinderen in de klas zijn.
We hebben daarom 2 bellen 's morgens;
1 om 8.15 uur als de school opengaat
1 om 8.28 uur als de school bijna begint.
Wie na 8.28 uur bij school aankomt kan niet
meer op tijd in de klas zitten. Deze kinderen
krijgen een rood briefje waarmee ze naar
Meester Freerk gaan. Hij noteert het te laat
komen in de computer. Met ouders waarvan
de kinderen vaak te laat komen hebben we
een gesprek.

Zieke meesters en juffen
Het griepvirus is hard binnengekomen bij de
school deze week. Vele zieke kinderen zijn
thuis gebleven of moesten opgehaald
worden. Helaas waren ook een groot aantal
leerkrachten aangestoken en was het een
behoorlijke puzzel om alle klassen elke dag
van een meester of juf te voorzien.
We hopen maandag weer een stukje fitter te
beginnen!

Schaatsen

Woensdag 31 januari zijn de groepen 6 en 7
naar de "coolste ijsbaan van Nederland"
geweest. In het Olympisch stadion is een
ijsbaan gemaakt, waar je met schoolklassen
naar toe kon gaan.
De kinderen hebben een superleuke
ochtend gehad en hun schaatskunsten
kunnen testen.

Willet Holthuysen museum
Maandag 5 februari gaan de kinderen van
groep 4 naar het Willet Holthuysen museum.
Dit is een oud Amsterdams grachtenhuis. De
kinderen leren en ervaren hier hoe het is om
als een echte rijke dame of heer te leven in
het oude Amsterdam. Een prachtige ervaring
in een heel mooi stukje van Amsterdam. Het
programma heet; "madame/monsieur" .

Danslessen juf Chender
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.
Zet 16 maart dus alvast in de agenda!
Groep 7 gaat ook weer meedoen aan de
danswedstijd in de Meervaart. Die is dit jaar
in juni.

