Nieuwsbrief 02 - 20 september
Algemeen
Heeft u de opgeknapte binnentuin al gezien? Of de nieuwe tafels bij de kleuters? Komt u
wellicht een kijkje nemen als de nieuwe borden zijn geplaatst?
De school blijft ook komend jaar volop vernieuwen met als doel de kinderen goed
onderwijs te kunnen bieden.
De materiële bekostiging blijft hierop achter, omdat deze momenteel nog uitgaat van
bijvoorbeeld krijtborden die een veel langere afschrijvingstermijn hebben dan de
digiborden die veel scholen tegenwoordig gebruiken.
(bron: PO-raad)
Helaas schiet de bekostiging vanuit de overheid flink tekort. Dat telt ons jaarlijks voor de
uitdaging om met de beperkte middelen toch goed onderwijs te blijven bieden in een
prettige werkomgeving. Met de huidige tekorten op de arbeidsmarkt moeten we ook alle
zeilen bijzetten om goed gekwalificeerd personeel te behouden.
Naar mijn idee slagen wij daar goed in. We hebben een sterk team staan dat zich
voortdurend aan het bijscholen is. We kunnen mooie investeringen doen maar bovenal
bieden wij de kinderen in Maartensdijk goed onderwijs.
Afgelopen week hebt u een mail ontvangen met de vraag de vrijwillige ouderbijdrage
over te maken. Dit geld komt volledig ten goede aan de kinderen. Onder andere worden
hiervan de Masterclasses betaald, een afscheidscadeau voor groep 8, feestdagen zoals
kerst bekostigd en recent de geluidsinstallatie op het leerplein. Tijdens de opening van de
kinderboekenweek kunnen alle kinderen weer profiteren van deze investering tijdens
onze gezamenlijke opening van de Kinderboekenweek. Met dank aan een oud-ouder die
ons deze set voor een voordelige prijs kon aanbieden.
Ook een woord van dank voor uw bijdrage. Soms vragen ouders of de vrijwillige
ouderbijdrage een maandelijkse bijdrage is. Dat is niet zo, de vrijwillige ouderbijdrage is
een jaarlijkse bijdrage. Meer bijdragen mag natuurlijk altijd. Sommige ouders doen dit
ook. Bent u in het bezit van een U-pas dan kunnen we deze bijdrage ook via de U-pas
verrekenen.
Trefwoord (levensbeschouwing)
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag
hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1
Koningen 10).
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk
en over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
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Mededelingen
- De scholenmarkt voor groep 7 en 8 is niet opgenomen in de jaarkalender.
Inmiddels is deze toegevoegd aan de online kalender. De scholenmarkt staat
gepland op donderdag 13 december van 19:00 tot 20:00 uur.
- Binnenkort worden er nieuwe schoolborden geplaatst in de groepen 3, 6 en 8. De
oude borden voldoen niet meer aan de huidige eisen. Mogelijk ondervinden de
kinderen gedurende de lesdag enige hinder. Het ligt in de planning om komende
jaren stapsgewijs alle borden met een beamer te vervangen voor borden met een
touchscreen.
- Woensdag 3 oktober zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van
Stichting Delta De Bilt.
- Maandag 8 oktober nemen wij afscheid van juf Els. Na 40 jaar verbonden te zijn
geweest aan onze school neemt zij nu afscheid.

Schoolfotograaf
Maandag 1 en dinsdag 2 oktober komt de schoolfotograaf bij ons langs. Naast een foto
van de hele school worden er ook foto’s genomen van broertjes en zusjes. Omdat wij dit
onder schooltijd plannen geldt dat alleen kinderen die bij ons op school zitten worden
gefotografeerd. Foto’s van samengestelde gezinnen maken wij alleen na schriftelijke
toestemming van alle betrokkenen.
U krijgt binnenkort, via de school, nog informatie toegestuurd van de fotograaf

Muzieklessen Kunst & Genoegen
Tijdens de zomervakantie is het bestuur van Kunst & Genoegen
opgestapt. Daarmee zijn de initiatiefnemers van het scholenproject
helaas niet meer betrokken bij de muzieklessen die onder en na
schooltijd worden aangeboden. Achter de schermen is hard gewerkt om
de geplande lessen gewoon door te laten gaan. Voor de muzieklessen
die worden gegeven in groep 6 is dat gelukt. Afgelopen week zijn de
kinderen met een cyclus van 10 lessen waarbij de kinderen spelen op
klarinet of cajón. Vrijdag 30 november treden de kinderen op, samen
met het orkest van Kunst & Genoegen. Hierbij sluit ook een groep
kindereren van De Kievit aan, zij doen ook mee met dit muziekproject.
Voor de groepen 3 en 4 zijn de muzieklessen even uitgesteld. Op vrijdag 9 november
staat een muziekoptreden van groep 3 en 4 gepland in de jaarkalender. Dit optreden
komt te vervallen en wordt op een later tijdstip gepland.
Over de AMV-lessen die na schooltijd worden aangeboden hebben wij, bij het verschijnen
van deze nieuwsbrief, nog geen sluitende informatie ontvangen. Kunst & Genoegen
streeft ernaar om deze lessen, zoals gepland, te geven. Dit lijkt ook te gaan lukken.
Achter de schermen vindt overleg plaats.
Als gevolg van de wisseling van bestuur is niet helemaal duidelijk welke kinderen op
welke dag muziekles hebben gehad. Wilt u ons dit laten weten via directie@mlking.eu.
Het zou jammer zijn als wij iemand vergeten.
Meer informatie ontvangt u via Kunst & Genoegen.
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Korfbaltoernooi
Het jaarlijkse korfbaltoernooi wordt weer georganiseerd door Tweemaal Zes. Het toernooi
wordt buiten georganiseerd, kom in je sportkleren en houd rekening met het weer.
Groep 3-4 hebben op woensdagochtend 26 september een spelletjesochtend.
Groep 5-6 spelen op vrijdagochtend 28 september een korfbaltoernooi.
De groepen verzamelen om 8.30 uur op school. Daarna vertrekken de klassen met de
leerkracht richting de korfbalvelden. Het toernooi zal rond 12.00 uur afgelopen zijn. De
leerlingen gaan daarna naar school toe en sluiten de schooldag af om 14.00 uur.
Groep 7-8 spelen op vrijdagmiddag 28 september een korfbaltoernooi.
Het toernooi begint in de middag en duurt tot ongeveer 15.30 uur! Dat betekent dat de
klassen iets langer op school zijn. In de ochtend wordt er gewerkt en na de middagpauze
gaan de klassen met de leerkracht mee naar de velden van TZ. De fietsen mogen aan de
hand meegenomen worden, zodat ze na het toernooi zelfstandig naar huis kunnen.
Woensdag 26 september
Vrijdagochtend 28 september
Vrijdagmiddag 28 september

Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Open lesochtenden
De laatste twee weken voor de herfstvakantie staan de open lesochtenden gepland.
Tijdens de open lesochtenden wordt u de mogelijkheid geboden om een les in de klas van
uw kind(eren) bij te wonen. Binnenkort ontvang u meer informatie.
Boekenmarkt
Woensdagmiddag 10 oktober organiseren wij onze (inmiddels traditionele) boekenmarkt.
Tijdens de boekenmarkt worden boeken en spelletjes verkocht. Deze boeken en
spelletjes worden vanaf donderdag 4 oktober verzamelend door de kinderen. De
opbrengst komt ten goede aan nieuwe leesboeken voor de school. Zo houden we onze
collectie actueel. Heeft u thuis nog oude leesboeken of spelletjes liggen, wilt u deze dan
aan de school schenken?
De kinderen van groep 8 gaan de boeken en spelletjes tussen 14:00 uur en 15:00 uur
verkopen in de school.
Schoenmaatjes
Dit schooljaar doen we weer mee met actie
schoenmaatjes van Edukans. De kinderen in
Nederland
vullen een schoenendoos met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze
doen daarmee iets concreets voor kinderen in
arme landen.
Donderdag 18 oktober geven wij de informatie
over deze actie mee. Vanaf 1 november kunnen
de gevulde dozen worden ingeleverd op school.
De dozen verzamelen we op het podium in de hal van de school. Vrijdag 9 november
worden de schoenendozen opgehaald.
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1 april
Het duurt nog een tijdje voordat het 1 april is, maar in verband met de bijzondere datum
wel alvast een vooraankondiging in deze Nieuwsbrief. Maandag 1 april zijn wij
voornemens om een schoolvoorstelling te organiseren in De Vierstee. Meer informatie
over het tijdstip en de inhoud ontvangt u te zijner tijd van ons. Het is dus geen 1
aprilgrap! Zoals het nu lijkt kunnen er maximaal twee personen per gezin naar de
voorstelling komen kijken. Dit heeft te maken met de ruimte in De Vierstee en de
brandveiligheid.
Masterclass
Dankzij hulp van de oudervereniging kunnen wij voor alle groepen masterclasses
organiseren. Alle groepen krijgen verspreid over het jaar, twee weken achter elkaar
een Masterclass aangeboden door een ingehuurde deskundige. Dit kan een schilder zijn
of een kunstenaar. In ieder geval iemand met verstand van zaken die de kinderen op
een creatieve manier kan uitdagen. De kosten zijn voor rekening van de
oudervereniging en worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar
zullen de Masterclasses ingezet worden ter voorbereiding op de schoolvoorstelling. Wij
hebben iemand ingehuurd die ons gaat helpen om er voor de kinderen een mooi en
leerzaam traject van de maken met een spetterende afsluiting.
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