
 

 
Nieuwsbrief 04 - 14 november 2019 

 

Algemeen 

Zoals we in eerdere communicatie hebben vermeld plannen wij sinds dit schooljaar            

meer excursies. Zo volgen alle kinderen 1x per jaar een lessenserie op locatie bij een               

van de onderdelen die vallen onder het domein ‘natuur & techniek’. De eerste groepen              

zijn al op pad geweest. Ondanks dat het enige moeite kost om voldoende begeleiders              

te vinden is het tot nu toe nog steeds gelukt. Daarvoor willen wij jullie hartelijk               

danken. Zonder de hulp van ouders die willen rijden of een groepje kinderen             

begeleiden kunnen wij deze waardevolle lessen buiten ons schoolgebouw niet          

aanbieden. Fijn dat er zoveel betrokkenheid bij de school is. 

 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 46 t/m 48 (11 t/m 29 november): Geheimhouden 

Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy         

en ontdekken wie iemand is. 

Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47). 

 

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). 

 

 

Mededelingen 

- Dinsdag 19 november staat de Algemene Ledenvergadering van de 

Oudervereniging gepland. We beginnen om 19:30 uur. 

- Maandag 2 december zijn alle kinderen vrij. Wij hebben dan een studiedag. 

- Dinsdag 3 december hebben wij na schooltijd een teamscholing gepland staan 

m.b.t. het gebruik van onze nieuwe rekenmethode. 

 

 

Rapporten 

Dinsdag 19 en woensdag 27 november staan de eerste rapportgesprekken gepland. U            

heeft uw voorkeur kunnen opgeven via Social Schools. Wij gaan er vanuit dat de              

kinderen uit de groepen 5 t/m 8 meekomen tijdens het rapportgesprek. Middels de             

kindgesprekken bereiden wij de kinderen voor op dit gesprek. 

 

 

Optreden groep 5 

Vrijdag 22 november treden de kinderen van groep 5 op in De Vierstee. De afgelopen               

weken hebben zij muziekles gevolgd en een instrument leren bespelen. Tijdens het            

optreden, samen met het orkest van Kunst & Genoegen, laten zij kun kunsten horen.              

Kinderen van De Kievit sluiten ook aan bij dit optreden.  

18:30 - 19:30 uur generale repetitie 

19:30 - 20:30 uur optreden met ouders 
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Sinterklaas 

Donderdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Evenals        

voorgaande jaren starten we in de groepen. Rond 8:45 uur          

gaan de kinderen naar buiten om Sinterklaas te ontvangen en          

welkom te heten op de MLKing. Het pietenorkest van Kunst &           

Genoegen is bij de intocht aanwezig. De school is om 14:00 uur            

uit. 

 

Vrijdag 6 december mogen de kinderen een uurtje later op          

school komen. De deuren gaan wel om 8:20 uur open, de           

kinderen krijgen de mogelijkheid om later te komen. De lessen          

starten om 9:30 uur. Dan moet iedereen aanwezig zijn. 

 

Boekenmarkt 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht over de mooie opbrengst van onze              

jaarlijkse boekenmarkt. De overgebleven boeken hebben wij geschonken aan         

Vluchtelingenwerk Soest. Daar zijn ze heel blij met de ingebrachte boeken. Enige tijd             

terug ontvingen wij onderstaand bericht van hen: 

Een dag of 10 geleden ontving VluchtelingenWerk Soest een groot aantal dozen vol 

boeken en spelletjes van de M.l. Kingschool. 

Inmiddels is een groot aantal boeken terechtgekomen bij onze cliënten afkomstig uit 

verschillende landen. Zij zijn allen bezig met een inburgeringstraject, waaronder het 

leren van de Nederlandse taal. In dit traject zijn boeken uitermate belangrijk, dus het 

initiatief om uw boeken aan VluchtelingenWerk te schenken is in zeer goede aarde 

gevallen. 

Ook zullen wij een aantal boeken doorgeven aan onze taalcoaches die onze cliënten 

begeleiden. 

Vanmiddag komt er een groep mensen (vluchtelingen in participatie traject) boeken en 

spellen uitzoeken voor henzelf en hun kinderen. 

 

Namens hen en VluchtelingenWerk: heel veel dank! 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Ineke van den Berg, 
Maatschappelijk begeleider VluchtelingenWerk Soest 

 

Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken welke boeken aansluiten bij onze lessen en               

lesmethodes, daarbij meegenomen welke boeken de school nog mist. Zodoende kunnen           

we binnenkort gericht investeren in nieuwe boeken, mede dankzij de opbrengst van de             

boekenmarkt. 

 

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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