Nieuwsbrief 10 01-02-2019
Belangrijke data
5 februari: Concertgebouw groepen 7 en 8
5 februari: Muiderslot groepen 5
6 februari: Informatieochtend voor nieuwe ouders
6 februari 13 uur: Basketballen met ouders!
8 februari: Ouderontbijt (thema Marokkaans)
14-15 februari: Studiedagen, alle leerlingen vrij!
16-24 februari: Voorjaarsvakantie
1 maart: rapport mee
4-8 maart: rapportgesprekken
8 maart: informatieochtend ouders projectweek
18-22 maart: Projectweek (thema lentekriebels)
19 maart: AWBR studiedag; alle leerlingen vrij!

Eerste ouderontbijt in ouderkamer groot succes
Op 18 januari vond het eerste ouderontbijt in de
ouderkamer plaats. Dit was een groot succes.
Ouders waren in grote getalen aanwezig om gezellig
met elkaar te ontbijten en te praten. Dit keer was het
een Turks ontbijt. 8 Februari zal het een ontbijt
volgens de Marokkaans traditie zijn.
De volgende ontbijten zullen ook volgens een
culturele traditie (Indiaas, Pakistaans, Surinaams)
gemaakt worden en iedere keer vindt er een andere
dialoog plaats. Heeft u suggesties. Laat het ons
weten.
8 Februari zullen ook de uitslagen van de enquête
gepresenteerd worden door Degi. U komt toch ook?

Kinderraad

Zoals u misschien al eens heeft gehoord is prinses
Laurentien een groot voorvechter van
‘kinderemancipatie’. Uit haar opgerichte stichting
‘Missing Chapter’ komen de Raden van Kinderen
voort. Deze Raad van Kinderen denken structureel
mee met bedrijven en organisaties over
verschillende vraagstukken. Door samen te leren
wint iedereen: kinderen leren meedenken over de
wereld om hen heen, bedrijven ontdekken hierdoor
onverwachte mogelijkheden, leraren worden
geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun
leerlingen.
In februari start onze school ook een raad van
kinderen! Deze raad bestaat uit leerlingen van de
groepen 7. Zij gaan meedenken over een vraagstuk
waar het UWV hulp bij nodig heeft. U leest er in de
volgende nieuwsbrief meer over!

Mini Denklab
Naast het Denklab heeft de Multatulischool ook een
Mini Denklab.
In het Mini Denklab wordt er door groepjes
kinderen uit groep 1-4 aan projecten gewerkt, zoals
het project ‘De middeleeuwen’ en ‘Escher’.
In het Mini Denklab wordt gewerkt aan de
onderdelen ‘leren leren’, ‘leren denken’ en ‘leren
leven’. Tijdens een project komen deze onderdelen
aan bod door middel van rubrics, scrumborden,
spelletjes, activiteiten en opdrachten. Vaak wordt er
ook toegewerkt naar een eindproduct, zoals een
presentatie, muurkrant, uitvinding, eigen ontwerp
van iets etc. Het Mini Denklab is net als het Denklab
bedoeld voor kinderen die nog meer uitdaging
kunnen gebruiken dan in de klas geboden wordt.

Concertgebouw en muiderslot
Dinsdagmiddag 5 februari, gaan de groepen 7 en 8
naar het concertgebouw. Zij volgen daar het
programma Rhythmix, een dynamisch concert. Alle
leerlingen zingen liedjes mee, spelen samen met het
orkest bodypercussie en worden uitgedaagd goed te
luisteren naar wat er gebeurt als het orkest speelt.
Op dezelfde dag gaan de groepen 5 naar het
Muiderslot. Zij leren daar over ridders en kastelen en
gaan op onderzoek uit hoe het leven in die tijd was.

Vanuit het team
Juf Kim is weer begonnen op school. Zij begeleidt, als
kindercoach, diverse leerlingen.
Het zwangerschapsverlof van Juf Irene zit erop. Zij zal
vanaf maandag 4 februari de maandag, dinsdag en
woensdag voor groep 4b staan. Juf Anja zal
donderdag en vrijdag voor deze groep staan.
Het zwangerschapsverlof van juf Desiree begint
bijna. Zij is er tot en met 12 februari. Haar
bouwcoördinator-taken zullen worden overgenomen
door Bregje Daams.
Desiree stopt op de woensdag bij groep 3b. Juf
Anniek gaat voortaan op de woensdag weer werken
en meester Paul zal op donderdag voor groep 3b
staan.

Rekentuin en Taalzee stoppen
De afgelopen jaren hadden de kinderen de
mogelijkheid om op school en thuis te oefenen met
de software van Rekentuin en Taalzee. Wij hebben
er voor gekozen dit stop te zetten. Er zijn vele
andere gratis websites waar goed geoefend kan
worden. U kunt bij de leerkracht van uw kind terecht
welke oefenwebsites bij uw kind passen, mocht hier
behoefte aan zijn.

Tot de volgende nieuwsbrief!!!!

