
 

 
Nieuwsbrief 05 - 5 december 2019 

 

Algemeen 

Vandaag hebben wij het Sinterklaasfeest gevierd op onze        

school. Eindelijk kregen de kinderen antwoord op de vraag         

waar de puzzelstukken vandaan kwamen en wat de foto’s op          

de puzzelstukken betekenen. 

De brandweer moest helpen om een piet van het dak af te            

krijgen. Gelukkig wisten ze de weg naar onze school nog          

goed te vinden. Een paar weken geleden bracht de         

brandweer ook een bezoek aan de MLKing, toen samen met          

de politie en ambulance. Dat bezoek sloot aan op een          

lessenserie in een aantal groepen. 

 

Wij hebben van de Sint en zijn beide pieten gehoord dat ze hebben genoten van het                

bezoek aan onze school. Hij vroeg ons ook om iedereen die heeft bijgedragen om dit               

feest tot een succes te maken hartelijk te bedanken. Bij deze ... 

Volgend jaar komen ze graag weer een bezoek brengen aan de Martin Luther             

Kingschool. 

 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 49 t/m 51 (2 t/m 20 december): Geloven 

Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in           

God, geloven in vrede. 

Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2). 

 

Week 2 t/m 4 (6 t/m 24 januari): Gelukwensen 

Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een           

gelukkige wereld. 

Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5);  

De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23);  

De bruiloft (Lucas 14, 15-22)  

Genezing van de zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17);  

De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34). 

 

 

Mededelingen 

- Vrijdag 6 december mogen de kinderen een uurtje later op school komen. De             

deuren gaan zoals gebruikelijk om 8:20 uur open. De kinderen krijgen tot 9:30             

uur de tijd om op school te komen. Daarna starten de lessen. 

- Vanaf maandag starten de lessen weer om 8:30 uur. Wilt u hieraan denken. Wij              

zien na 8:30 uur nog regelmatig kinderen binnenkomen. De lessen zijn dan al             

begonnen. Het is voor de kinderen, maar bovenal voor leerkrachten, heel storend            

om later de klas in te komen. Om 8:30 uur gaan de deuren dicht en starten de                 

lessen. 
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Muziek in Maartensdijk 

Een paar weken geleden hebben wij een poging gedaan om muzieklessen vanuit het             

Kunstenhuis aan te gaan bieden in Maartensdijk. Wij, MLKing, bieden het Kunstenhuis            

lesruimte aan om de muzieklessen te kunnen geven. Het is een, in het dorp, regelmatig               

gehoorde klacht dat kinderen voor muziekles helemaal naar Bilthoven moeten. Wij           

vinden muzikale ontwikkeling belangrijk en steken graag tijd en energie in de ambitie             

van het Kunstenhuis om muzieklessen te kunnen geven in Maartensdijk. Begin 2020            

proberen we het nog een keer. Heeft u interesse in het volgen van muzieklessen, laat het                

ons of het Kunstenhuis gerust weten. De muzieklessen staan open voor alle inwoners van              

Maartensdijk. 

 

 

Mediakunst 

Vorig schooljaar is de school gestart met een project over Mediakunst. De school krijgt              

subsidie om samen met Kunst Centraal, het Kunstenhuis, IDEA Bibliotheek en 2 andere             

scholen lessen te ontwikkelen over Mediakunst. Hiervoor gaan juf Manon en juf Suzanne             

regelmatig op cursus. 

Mediakunst is nog een onbekende kunstvorm, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van            

foto, film en techniek. Behalve dat het ontzettend interessant en leuk is om kennis te               

maken met nieuwe technieken, willen we ook graag dat de lessen aansluiten bij de              

lesstof die in de klas wordt gegeven en de kinderen creatief worden uitgedaagd.  

 

 

 

ChromaKey en Green Screen:  

Eén van de technieken waar we mee aan de slag zijn gegaan is ChromaKey en het Green                 

Screen. Chromakey is een techniek die vaak wordt gebruikt binnen de filmwereld. Hierbij             

wordt eerst een onderwerp gefotografeerd/ gefilmd tegen een groene achtergrond.          

Daarna wordt er een achtergrond ingevoegd m.b.v. een app.  

 

 

Kinderboekenweek: 

Het team heeft als eerste kennis gemaakt met deze techniek: de openingsfilm van de              

kinderboekenweek is ook gemaakt met Chromakey: alle leerkrachten waren op vakantie           

naar verre landen en er was zelfs een juf in een raket! 

De leerlingen van groep 4 hebben een nieuwe omslag gemaakt van hun lievelingsboek,             

waar zij zelf de hoofdrol spelen. Allereerst hebben de leerlingen een tekening gemaakt             

met vetkrijt en waterverf. Vervolgens zijn er foto’s gemaakt voor het Green Screen,             

waarna de achtergrond ingevoegd is. 
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Sinterklaas in groep 1-2: 

In groep 1-2 A hebben de leerlingen rondom het thema Sinterklaas gewerkt met het              

Green Screen, waarbij verschillende hoeken en opdrachten werden gecombineerd. In de           

Sinterklaashoek waren Sint en Piet zich aan het voorbereiden op het klimmen van de              

daken, in de bouwhoek werd een heuse schoorsteen gebouwd en 2 kinderen hebben een              

achtergrond gemaakt. Vervolgens hebben zijn de 6 kinderen als Sint en Piet            

gefotografeerd bij de schoorsteen achter zelfgemaakte achtergrond.  
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Dit schooljaar en volgend schooljaar ontvangen wij nog subsidie voor Mediakunst. Het is             

de bedoeling dat we alle groepen op verschillende manieren kennis laten maken met             

Mediakunst en dat dit een vaste plek krijgt in ons onderwijs. 

 

 

Vragen, opmerkingen, suggesties 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, blijf       

er niet mee rondlopen. Wij vinden het belangrijk        

dat wij samen met de ouders op één lijn zitten,          

alleen dan is er ruimte voor de kinderen om zich          

optimaal te ontwikkelen. 

 

In principe is er dagelijks iemand van de directie         

aanwezig om u te woord te staan, maar u kunt          

natuurlijk ook bij de leerkracht(en) van uw       

kind(eren) terecht. 
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