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            Nieuwsbrief september 2020  

 

Algemeen 

Zo aan de start van het schooljaar word je gelijk weer geconfronteerd met de impact               

van corona. Het lijkt soms over niets anders meer te gaan. Ook in deze nieuwsbrief               

ontkomen we daar niet aan. 

Traditioneel hebben wij de laatste vrijdag van de zomervakantie een studiedag           

gepland. Een dag waarin naast een stuk nascholing ook de ontmoeting centraal staat.             

Hoewel de meeste collega's de laatste schoolweek al op school aan het werk zijn, is               

deze studiedag het eerste moment waarop wij elkaar gezamenlijk zien. 

Dit jaar zou de studiedag in het teken staan van onze christelijke identiteit en de               

leerlingenzorg. Als gevolg van de oplopende besmettingscijfers hebben wij besloten de           

studiedag te beperken tot het stuk leerlingenzorg. Joyce (ib) heeft samen met Lisa             

(interim ib) het team meegenomen in de verdere kwaliteitsverbetering van onze           

leerlingenzorg. Helaas niet gezamenlijk als team, maar in drie kleine          

onderwijsgroepen. Drie keer hetzelfde verhaal, maar wel met meer mogelijkheden om           

echt de diepte in te gaan. 

Helaas konden onze onderwijsassistenten niet aansluiten, dan zou de groep weer te            

groot worden. Met hen zijn wij maandagochtend gaan zitten. Het risico om met teveel              

mensen bij elkaar te zitten is te groot. Steeds meer scholen in onze omgeving krijgen               

te maken met lesuitval omdat leerkrachten niet mogen/kunnen werken. U kunt erop            

vertrouwen dat wij als school er alles aan doen om te voorkomen dat we groepen naar                

huis moeten sturen wegens gebrek aan leerkrachten. Helaas zal ook onze school niet             

ontkomen aan extra uitval van leerkrachten. Dankzij onze schoolgrootte hebben wij           

veel extra handen in de school waardoor dit hopelijk tot een minimum beperkt zal              

blijven. 

 

Arjan 

 

Mededelingen 

- Het absent melden van uw zoon/dochter kan al een tijdje via Social Schools. Om              

absent te melden kies de knop “administratie” in de app. We hebben drie soorten              

absenties toegevoegd: Ziek, arts/tandarts en te laat. 

- Aan het begin van dit schooljaar gaan alle groepen op uitgestelde schoolreis. Voor             

de zomervakantie konden de schoolreizen niet doorgaan in verband met de           

coronacrisis. Traditioneel plannen wij de schoolreizen altijd in de periode voor de            

zomervakantie. Vooralsnog plannen wij deze niet. Eerst maar eens kijken hoe het            

verder gaat met de coronacrisis. Kamp groep 8 is al wel gepland. Deze stond ook               

voor de zomervakantie gepland en is toen verplaatst. 

- Komende vrijdag start een nieuwe ronde muzieklessen in samenwerking met          

Kunst & Genoegen. Groep 6 begint aan een cyclus van 10 lessen. De eerste les               

staat in het teken van kennismaking en de keuze van het muziekinstrument. 

Op dit moment is het nog onzeker of wij de cyclus kunnen afsluiten met een               

optreden in De Vierstee. Deze staat gepland op vrijdag 20 november. Meer info             

volgt via Social Schools. 

- De komende weken is meester Jan, onze vakleerkracht voor bewegingsonderwijs,          

op woensdag wat korter aanwezig in verband met nascholing. We zoeken per            

week een passende oplossing.  
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Eindfeest schooljaar 2019-2020 

Voor de zomervakantie hebben wij ons traditionele eindfeest georganiseerd. Een dag           

boordevol spelletjes en andere leuke activiteiten. Als gevolg van de coronacrisis zag de             

dag er iets anders uit. We zijn gewend om tijdens het eindfeest diverse spelletjes              

groepsdoorbroken te spelen. Want samen zijn wij Martin Luther Kingschool. Dit jaar was             

het anders. De kinderen speelden de spelletjes alleen binnen de eigen jaargroep. 

Wel hadden wij voor deze dag een extra groot springkussen gehuurd. De kinderen             

hebben hier lekker op kunnen spelen. Zelfs de kleinste kinderen wisten met enige hulp              

de hele stormbaan over te gaan. 

 

Omdat sommige activiteiten het    

afgelopen schooljaar niet konden    

doorgaan heeft de oudervereniging    

minder geld uitgegeven dan begroot.     

Daarom hebben zij voorgesteld om de      

kosten van het springkussen te     

vergoeden. Hiermee vloeit het geld     

direct terug naar de kinderen. Dat is       

ook altijd het doel van de vrijwillige       

ouderbijdrage. Het geld dat de school      

hiermee bespaard kan dan voor andere      

doeleinden worden gebruikt. Een mooi     

gebaar van de oudervereniging en de      

ouders die zij vertegenwoordigen. Dank     

jullie wel! De kinderen hebben genoten      

van de stormbaan. 

Startgesprekken 

Woensdag was de eerste dag waarop wij onze startgesprekken hebben gevoerd,           

komende donderdag gaan we verder. Wij kijken met volle tevredenheid terug op de             

eerste dag. Er zijn leuke, maar bovenal zinvolle gesprekken gevoerd met kinderen én             

ouders. Het startgesprek vinden wij een goede manier om vanaf het begin van het              

schooljaar te bouwen aan een sterke relatie en goede samenwerking met alle ouders.             

Daarom voeren wij in de tweede schoolweek na de zomervakantie startgesprekken met            

ouders én kinderen (groep 1 t/m 8!). 

 

Eind november staat de volgende ronde oudergesprekken gepland. Dit jaar krijgen de            

kinderen geen rapport in november. Wel gaan wij het ouderportaal van Parnassys (ons             

administratiesysteem) openzetten. Daarin zijn onder andere de resultaten van de          

kinderen in te zien. Binnenkort starten we met een test in één jaargroep. 

Rond de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen hun eerste rapport, dit is precies op de              

helft van het schooljaar. Aan het einde van het schooljaar volgt het tweede rapport. 

 

Studiedag en coachingsdag 

Donderdag 1 oktober staat er een studiedag gepland. We gaan aan de slag met rekenen               

en technisch lezen. Wij zijn bezig met een traject waarbij wij ons onderwijs op de               

kernvakken eens kritisch onder een vergrootglas leggen. Wij zien mogelijkheden voor           

verdere kwaliteitsverbetering. Vorig jaar hebben we een start gemaakt met ons           

rekenonderwijs. Dat traject gaat op een lager pitje verder. Daarnaast gaan we starten             

met technisch lezen. De kinderen zijn deze dag vrij. 

 

Een week later staat een coachingsdag gepland. Deze dag komen de kinderen gewoon op              

school. Wij als team worden deze dag gecoached om ons vakmanschap verder te             

ontwikkelen. Na schooltijd hebben wij een studiemiddag. 
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Ventilatie schoolgebouw 

Tijdens de zomervakantie kwam het advies vanuit de overheid om de ventilatiesystemen            

van schoolgebouwen te onderzoeken. De afgelopen weken is dit voor de scholen van             

Stichting Delta in kaart gebracht. Onze school beschikt niet over een ventilatiesysteem.            

RIVM adviseert om minimaal te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en bestaande              

adviezen en richtlijnen. Er zijn geen aanwijzingen dat aanvullende maatregelen nodig           

zijn. Onze school voldoet aan het bouwbesluit. 

Wij laten ramen en deuren zoveel als mogelijk open. Geeft u gerust een trui of vest mee                 

voor de kinderen. Mochten het te koud worden in het lokaal dan kunnen ze deze               

aantrekken.  

 

 

Bewegingsonderwijs en RBO (Jan) 

Het schooljaar gaat beginnen en zo ook de bewegingsonderwijs lessen. Op de woensdag             

en vrijdag hebben de groepen 3 tot en met 8 les in de Vierstee. Groep 2 heeft op vrijdag                   

één les in de Vierstee. 

Voor de lessen neem je een tas mee met daarin een shirtje, een broekje, een elastiekje 

voor je haren (indien nodig) en sportschoenen die voor de zaal geschikt zijn. Als je een 

keer je tas vergeten bent, dan leen je van school of van je vriendje een broekje en een 

shirtje. Neem de tas regelmatig mee naar huis om de kleren te wassen.  

 

Sinds een aantal jaren bieden wij op de Martin Luther Kingschool remedial 

bewegingsonderwijs (RBO). Het komt voort uit het feit dat de maatschappelijk trend is 

dat kinderen steeds slechter bewegen. Om dit tegen te gaan en de kinderen bij ons op 

school te stimuleren investeren wij in lessen de RBO. Dit zijn lessen waarbij kinderen in 

kleine groepen extra hulp krijgen. Tijdens de lessen gaan we de individuele vaardigheid 

vergroten. Door middel van pre teaching de drempel van een reguliere 

bewegingsonderwijs les verlagen. En werken we aan het zelfvertrouwen door oefeningen 

te doen die aansluiten bij het leerproces die de succeservaringen vergroten. Kinderen uit 

de groepen 3 en 4 worden hiervoor uitgenodigd na de derde schoolweek. De RBO lessen 

worden één keer per week aangeboden en zijn onder schooltijd gepland. Wij bespreken 

deelname aan de RBO lessen altijd met ouders/verzorgers van de betreffende kinderen. 

 

 

 

 

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. 

 

Er is dagelijks iemand van de directie of interne         

begeleiding 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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