
informatie groep 1/2 (2021-2022)

Beste ouders,

In deze folder vindt u praktische informatie over de groepen 1/2 van de Martin Luther
Kingschool. We hopen dat uw kind zich snel thuis zal voelen bij ons op school. Op de
website kunt u meer informatie vinden en mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd
terecht bij de leerkrachten.

Martin Luther Kingschool
Algemeen Christelijke basisschool

Bezoekadres:
Nachtegaallaan 38
3738 EB Maartensdijk

Postadres:
Postbus 34
3738 ZL Maartensdijk

Telefoon: 0346 - 212545

Algemeen
● Wij werken met het vijf gelijke dagen model, alle kinderen van de school gaan

maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school.
● ‘s Morgens gaat de deur om 8:20 uur open. We willen stipt op tijd beginnen, wilt u er

voor zorgen dat er om 8:30 uur afscheid genomen is.
● Elke dag spelen we 1 á 2 keer buiten. Ook als het minder mooi weer is. Handig om

hier rekening mee te houden.
● Alle kinderen lunchen tussen 11:45 en 12:15 uur in de klas.
● De kinderen kunnen opgehaald worden bij de buitendeur van het klaslokaal. De

kinderen blijven bij de leerkracht tot ze opgehaald zijn.
● Wij willen het graag weten wanneer uw kind naar de BSO gaat of wanneer uw kind

door iemand anders wordt opgehaald.

Eten en drinken
● De kinderen hebben 15 minuten de tijd om hun fruit te eten in de ochtend

en 30 minuten  voor het eten van hun brood.
● Wij verwachten dat alle kinderen voor de ochtendpauze fruit of groente

mee hebben naar school (zie schoolgids voor meer informatie).
● Wij vragen ouders twee drinkbekers mee te geven met water, melk of

aanmaaklimonade. Hiermee willen wij enerzijds gezond drinken stimuleren
en anderzijds de hoeveelheid afval van drinkpakjes beperken.

Gym
● Twee keer per week hebben de leerlingen gymles in het  speellokaal. Op de andere

dagen bewegen de kinderen buiten.
● De kinderen hebben gymles in onderbroek, hemd en gymschoenen. Wilt u ervoor

zorgen dat de gymschoenen voorzien zijn van naam en dat de kinderen gemakkelijke
kleding aan hebben.



Zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben
wanneer zij op school komen. Wij verwachten van de kinderen dat:
● Zij zelf hun jas aan en uit kunnen doen    en hun rits dicht kunnen maken.
● Zij zichzelf aan en uit kunnen kleden.
● Zij zelfstandig naar de wc kunnen (zindelijk zijn).

Speelgoed
Een paar keer per jaar is het speelgoeddag. Op deze dagen mogen de kinderen verkleed

naar school komen en speelgoed meenemen, op de andere dagen niet.
● Liever geen zwaarden, pistolen, ander gewelddadig speelgoed (met

geluid).
● Kleine onderdelen (zoals lego) raken snel kwijt.
● School is niet verantwoordelijk voor het speelgoed.

Verjaardagen
● Vanaf de 5e verjaardag mogen jarige kinderen natuurlijk trakteren. Wij zijn een

gezonde school, wilt u daarom de traktatie gezond houden en niet te groot maken.
Cadeautjes zijn niet de bedoeling.

● Wilt u eventuele uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje buiten school om
uitdelen? Het is voor de kinderen die niet zijn uitgenodigd niet leuk.

Wennen
Nieuwe kinderen mogen 3 keer een ochtend komen wennen voor hun vierde verjaardag.
Dit is van 8.30 uur tot 11.45 uur.
Na een paar weken vindt er een startgesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht
over de eerste schoolweken.

Start- en oudergesprekken
● In het begin van het schooljaar vinden startgesprekken plaats waarbij ouders en

kinderen zijn uitgenodigd.
● Twee keer per jaar is er een oudergesprek over de ontwikkeling van uw kind. Hierbij

zijn kinderen niet bij aanwezig. Na afloop van het tweede oudergesprek krijgt u het
rapport van uw kind mee naar huis.

Groepsouders
● Elke groep heeft één of twee groepsouders. Voor sommige activiteiten

hebben we de hulp nodig van ouders of opa’s en oma’s, deze worden
geregeld door de groepsouder.

● Alle ouders worden jaarlijks 2 tot 3 keer gevraagd om te helpen de
kasten en het spelmateriaal schoon te maken.

Social Schools
De Martin Luther Kingschool maakt gebruik van de app en website Social Schools. Hierop
plaatsen wij geregeld foto’s en berichtjes. Dit is een leuke manier om op de hoogte te
blijven van wat er gebeurt in de klas! U kunt zichzelf aanmelden bij de groep van uw
kind door op de website van de school rechtsboven op registreer te klikken. Na
acceptatie kunt u de groep volgen. www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

We wensen u en uw kind(eren)
een fijne tijd toe op de

Martin Luther Kingschool

http://www.mlkingschoolmaartensdijk.nl/

