Nieuwsbrief 3 4-10-2018
Belangrijke data
03-10 t/m 12-10: Kinderboekenweek
Woensdag 17-10: Informatieochtend nieuwe
leerlingen
20-10 t/m 28-10: Herfstvakantie
Woensdag 31-10: Informatieochtend nieuwe
leerlingen
9-11 : Theater start diversiteit
06-11 t/m 07-11: Fotograaf
Woensdag 28-10: Studiedag

Informatieavond
Dinsdag 25 september was de jaarlijkse
informatieavond. Fijn om zoveel van u gezien te
hebben!
Op deze avond heeft Marion kort teruggeblikt op
het afgelopen jaar. Oa het mooie gemiddelde
Multatuli resultaat eindcito 534.9 (2 punten boven
het landelijk gemiddelde).
Alle leerkrachten, de Ouderraad en Degi ter Haar
van het diversiteitsteam zijn voorgesteld.
Toegelicht is het wie, wat en waar bij de
administratie en de MT leden. Ook zijn de
speerpunten voor het komende jaar verteld en
laten zien ahv enkele filmpjes uit de groepen. Op
de informatiemarkt kon iedereen met zijn eigen
leerkracht even in gesprek.

Ouderbijdrage
Denkt u nog even aan het betalen van de
ouderbijdrage? Dat kan dit keer heel gemakkelijk via
de link die u heeft ontvangen in de mail en parro. En
als u snel betaalt, ontvangt u nog een korting. Wij als
school zijn erg blij met een vroege betaling omdat
bijvoorbeeld Sinterklaas er al weer aan gaat komen.

Bezoek aan het rijksmuseum
De groepen 8 zijn op 27 september en 1 oktober
op bezoek geweest in het Rijksmuseum.
Ze hebben daar kennis gemaakt met Rembrandt,
ontdekt hoe het leven op Nova Zembla was. Ook
zijn ze de boekenkist van Hugo de Groot
ingedoken. Dit hebben ze gedaan door middel van
een rondleiding in het museum en het uitvoeren
van verschillende toneelstukken rondom deze drie
onderwerpen.

Kanjertraining
De afgelopen weken is er met Kanjertraining in de
klassen hard gewerkt om vertrouwen te hebben in
elkaar en om te gaan met elkaar. Hiervoor
gebruikten we een speciaal
startwekenprogramma. Onderdeel van deze
startweken is het herhalen van de kanjerregels.
Hiernaast ziet u de kanjerregels waar wij ons op
school aan houden.

In groep 5a hebben ze daarnaast de schoolregels
nog eens goed geoefend op allerlei manieren. Zo
ook op een zeer creatieve manier, zoals u hier kunt
zien.

Nieuws vanuit het team
Sinds maandag 1 oktober is juf Kim gestart in
groep 8b. Groep 8 heeft daarom afgelopen vrijdag
afscheid genomen van juf Marianne.

Daarnaast vrolijk nieuws van Juf Desiree. Zij is in
verwachting van haar 2e kindje.

Kinderboekenweek
Gisteren wij de kinderboekenweek feestelijk
geopend op het OVAA-plein met een optreden van
een aantal dansers uit verschillende klassen.
De komende anderhalve week staat in het teken
van boeken, lezen en vriendschap.
Op vrijdag 12 oktober sluiten we om 11.30 uur
gezamenlijk de kinderboekenweek weer af. Komt u
dan ook?

Nieuw schoolplein
Zoals u weet zijn wij met een architect bezig ons
schoolplein opnieuw in te richten. Dit nieuwe
schoolplein is er voor de school maar ook voor de
buurt.
Wilt u meedenken over de inrichting van het
nieuwe schoolplein? Heeft u leuke ideeën? Bent u
graag betrokken? Meld u aan bij de administratie of
Marion! Op woensdag 17 oktober om 8.30 uur bent
u van harte uitgenodigd om mee te denken en
kijken naar het voorlopige ontwerp.

Diversiteitsteam
Sommigen hebben hem op de informatie
avond ontmoet. Degi ter Haar is de
diversiteitsmanager die aangesteld is door de
AWBR. Hij gaat samen met u als ouders
nadenken over hoe ouders op de Multatulischool dichter bij elkaar kunnen komen. Hij
doet mee aan het project Wij Ouders.
Vrijdag 9 november as zal hiervoor een aftrap
zijn. Deze ochtend gaan twee stand-up
comedians grappen maken met/over ouders.
Ze zijn erg grappig en maken herkenbaar
theater. Komt u dan ook?

