Nieuwsbrief 03 - 11 oktober
Algemeen
De boekenmarkt en de actie voor Giro 555 waren een groot succes op onze school. Naar
aanleiding van een les in de klas wilden de kinderen iets doen om geld in te zamelen voor
Giro 555. Hier zijn de kinderen van de bovenbouwgroepen de laatste dagen heel druk
mee geweest. Ze hebben lege flessen ingezameld, armbandjes en boekenleggers
gemaakt, er zijn wafels gebakken, er was een muzikaal
optreden, etc. etc. En niet zonder resultaat, de kinderen
hebben met hun acties een enorm bedrag opgehaald. Daar
mogen ze met recht trots op zijn. Vrijdag maken wij om 11:50
uur het bedrag bekend bij de kinderen. Wij zullen verslag doen
op Social Schools. Vindt u het leuk om hierbij aanwezig te zijn
dan bent u van harte welkom.
Door alle drukte rondom Giro 555 zouden we de boekenmarkt
bijna vergeten. Deze heeft 276 Euro opgebracht, dit geld gaan
we gebruiken om onze eigen collectie te actualiseren. Langs
deze wegen willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd aan beide acties. Zonder jullie hulp zouden was dit
allemaal niet mogelijk. Dank jullie wel.
Trefwoord (levensbeschouwing)
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).
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen
en over de vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie
bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
Rode kleuters
De afgelopen dagen zagen wij verschillende kleuters met rode blossen op de wangen.
Sommigen kregen ook rode vlekken in de nek en op de armen. De kinderen zijn verder
niet ziek en na drie dagen verdwijnen de vlekken weer. Waarschijnlijk heerst er een
besmettelijk virus. Volgens de huisarts en de GGD (waar wij contact mee hebben gehad)
lijkt dit niet de Vijfde ziekte te zijn. Het is niet bekend wat dit dan wel is. We houden dit
in de gaten. Heeft u bijzonderheden te melden rondom deze voorvallen, laat het ons
weten.
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Mededelingen
- Vandaag zijn de muzieklessen voor groep 3 en 4 begonnen. De kinderen krijgen
tot de kerstvakantie wekelijks muziekles via Kunst & Genoegen. Deze lessenserie
wordt afgesloten met een kleine presentatie voor ouders. Meer info volgt.
- Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober hebben de kinderen herfstvakantie.
- Woensdag 31 oktober staat het zwemfestijn voor groep 7 gepland. Meer info volgt
via de groepsleerkracht en Social Schools.
- Vrijdag 2 november en vrijdag 9 november gaat groep 5 schaatsen. Zij krijgen
twee keer schaatsles op de Vechtsebanen. Wij zijn nog op zoek naar ouders die
kunnen rijden!
De schaatsles duurt van 13:00 tot 14:00 uur. De kinderen zijn die dag dus iets
later terug op school.
Over grenzen
Een kind dat net geboren is vraagt veel aandacht van zijn of haar
ouders. Maar als snel daarna komt de fase waarin je als ouders moet
leren los te laten. Naarmate de kinderen ouder worden moet je steeds
weer over grenzen heen. Hoeveel vrijheid en vertrouwen geef je je
kind. In dat proces helpen wij als school ook een beetje. Dat begin al
in de eerste groep. De kinderen worden naar school gebracht, ouders
lopen mee in de groep, nog een kusje voor het raam en loslaten. Het
kind is in vertrouwde handen van de leerkracht.
In groep 3 gaan we een stapje verder. Tot de herfstvakantie mogen de ouders mee om
de kinderen de klas in te brengen, maar na de herfstvakantie verwachten wij dat de
kinderen zelfstandig de klas in komen. Nog even zwaaien voor het raam en loslaten.
Vanaf groep 4 komen de kinderen zelfstandig de school in. Ouders blijven buiten op het
schoolplein, nog even zwaaien en loslaten.
Deze laatste stap is voor veel ouders best moeilijk en sommige kinderen hebben het ook
nog een tijdje nodig om door ouders begeleid naar de klas gebracht te worden. Dat is
prima, maar richting de bovenbouw is het toch beter als de kinderen leren om zelfstandig
naar binnen te gaan. Aan het einde van groep 8 gaan ze zelfs een paar dagen op kamp.
Dit doen we niet zomaar. Hier is over nagedacht. Al deze kleine stapjes helpen kinderen
én hun ouders in de ontwikkeling tot zelfstandige individuen. Jaarlijks krijgen wij terug
dat de overstap naar het voortgezet onderwijs zo’n grote stap is. De kinderen moeten
alleen op de fiets, soms naar Hilversum of Utrecht. Er is veel minder contact met de
school. Soms gaan de kinderen op kennismakingskamp. Meestal ergens in Nederland. Dit
weer ter voorbereiding op excursies naar Londen of Parijs in de hogere groepen van het
voortgezet onderwijs.
Met dit in ons achterhoofd vragen wij u de volgende stap te nemen. Na de herfstvakantie
is het de bedoeling dat de kinderen vanaf groep 3 zelfstandig het lokaal inlopen. Bij
voorkeur blijven de ouders buiten. Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht dan bent u
natuurlijk van harte welkom om binnen te wandelen. En als u het echt niet prettig vindt,
loop dan mee tot het lokaal, maar niet verder. Dit alles om de kinderen leren
zelfvertrouwen te krijgen, te helpen met het groeien tot zelfstandige individuen.
Daarnaast dragen wij nog een steentje bij om de kinderen met meer zelfvertrouwen
richting het voortgezet onderwijs te laten gaan. Vanaf dit schooljaar starten wij met
weerbaarheidstrainingen voor de kinderen in groep 7 en 8. Meer info daarover volgt.
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Open lesochtenden
De afgelopen week en komende week staan onze open lesochtenden gepland. U bent van
harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren). Informatie
over inschrijven en verdere afspraken volgen via de groepsleerkracht en Social Schools.
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Laat het ons gerust weten.
Bericht van de oudervereniging
Mocht u vergeten zijn om de jaarlijkse ouderbijdrage te betalen, dan ontvangt de
oudervereniging deze graag alsnog: deze bedraagt € 33,- per kind per schooljaar. De
bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL17 RABO 0145606643 tnv
oudervereniging MLKing.
Studiedag
Dinsdag 13 november staat er een studiedag gepland. Wij gaan die dag aan de slag met
onze nieuwe rapporten. De conceptversie ligt klaar, tijdens de studiedag zetten wij de
puntjes op de i en gaan we ervaren hoe het invullen van het nieuwe rapport in de
praktijk werkt. Belangrijk daarbij is of wij de kinderen en ouders/verzorgers een duidelijk
beeld kunnen geven van de ontwikkeling. Meer info volgt.
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.
Verlichting in de gangen
Mogelijk is het u al opgevallen dat de verlichting in de gangen niet optimaal is. We
hebben hier niet te maken met defecte lampen of starters, er is meer aan de hand. Na de
herfstvakantie krijgen wij nieuwe verlichting in de gangen.
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