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Staking voor beter onderwijs
Woensdag 14 maart was de grote
stakingsdag van het basisonderwijs. De
leerkrachten van de Multatulischool hebben
in groten getale meegelopen in de
demonstratie-mars van de Stopera naar het
Museumplein.
We bedanken alle ouders voor
ondersteunen van de actie door het invullen
van het actieblad en de petitie op de
website.
Nu hopen dat het iets opgeleverd heeft!

Ouderkamer 5 maart
Maandag 19 maart 8.30 - 9.00 is er in de
ouderkamer uitleg over de
Weekendacademie. De weekendacademie is
een soort club waar je elk weekend heen
gaat om andere kinderen te ontmoeten en
samen talenten te ontwikkelen. Tevens ga je
op diverse excursies naar
cultuurinstellingen, musea en bedrijven.
Op maandag 23 maart zou er een workshop
over autisme zijn, deze kan helaas niet
doorgaan. We hopen snel een nieuwe datum
te kunnen plannen.

Dansvoorstelling
Juf Chender heeft vrijdag 16 maart weer een
prachtige dansvoorstelling neergezet met de
kinderen uit de groepen 3-7. Vele ouders
kwamen kijken en er werden dansen
opgevoerd uit diverse landen over de hele
wereld. Van Salsa tot Sirtaki, van
Indonesische dans tot een cowboydans uit
Amerika.
Een swingend feestje op de Multatulischool.

Kunstschooldag groep 8
Donderdag 22 maart gaat de kinderen van
groep 8 op Kunstschooldag. Ze gaan naar het
centrum van Amsterdam en bezoeken daar 3
kunstinstellingen. Dit kan zijn een museum,
een theater of een podium.
Het zijn interactieve voorstellingen waarbij
de kinderen actief meedoen met de show of
voorstelling die ze bezoeken.
En ze leren het centrum als Amsterdammers
beter kennen omdat ze hier een dag
doorheen reizen.

Theorie verkeersexamen groepen 7
Op woensdag 28 maart hebben de kinderen
van groep 7 hun theorie-examen van
verkeer. In de klas is er veel aandacht
besteed aan alle verkeersregels en ook
hebben de kinderen thuis met digitale
programma's de regels kunnen oefenen.
We hopen dat alle leerlingen het examen
zullen halen.
Succes allemaal!

Paasontbijt donderdag 29 maart
Dit jaar gaat we het paasontbijt op een
andere manier invulling geven. Net als op
vele andere scholen gaan we dit jaar voor
elkaar een paas-ontbijt-doos maken. De
kinderen knutselen een mooie doos, ze
trekken een lootje en maken voor het kind op
het lootje een paasontbijtje. Zo wordt het
ontbijt een leuke verrassing.

Paasweekend en studiedag 30 maart (goede vrijdag)
Vrijdag 30 maart begint het paasweekend.
De kinderen zijn die dag vrij, voor de
leerkrachten is het nog een studiedag.
Het is een lekker lang weekend, want ook
maandag 2 april is het 2e paasdag en zijn de
kinderen nog vrij.

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 €55,- kan overgemaakt worden op
NL24INGB0004882277 tnv. Ouderraad
Multatuli
Vermeld altijd duidelijk de naam van het
kind

