
 

 
Nieuwsbrief 03 - 17 oktober 2019 

 

Algemeen 

Gisteren hebben wij een mooi bedrag opgehaald met de jaarlijkse boekenmarkt.           

Tijdens de voorbereidingen hebben wij heel veel boeken ontvangen van ouders en            

andere betrokkenen uit het dorp. Fijn om zo’n breed aanbod aan boeken én spellen te               

kunnen verkopen. De opbrengst komt volledig ten goede aan nieuwe leesboeken voor            

de kinderen. Ook de oudervereniging geeft (vanuit de opbrengsten van de vrijwillige            

ouderbijdrage) een bijdrage voor dit doel.  

Het aanschaffen van de nieuwe kinderboeken doen wij zorgvuldig. In onze lesmethodes            

wordt vaak verwezen naar (lees)boeken die aansluiten bij de les. Wij willen onze             

schoolcollectie uitbreiden met deze boeken. Daarbij kijken wij ook naar het aanbod van             

de lokale bibliotheek. Ook daar lenen wij regelmatig boeken, aansluitend bij de thema’s             

waar wij op dat moment aan werken. 

Wij doen dit met een duidelijk doel voor ogen: de leesontwikkeling en het leesplezier              

bij de kinderen vergroten. Wij hopen dat kinderen thuis vaker een boek pakken en              

lekker gaan lezen. U kunt dit als ouders ook stimuleren          

door bijvoorbeeld dagelijks voor te lezen (dit kan prima t/m          

groep 8). Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat         

kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden          

voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te         

lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden,        

het vergroot hun woordenschat én taalbegrip.  

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 39 t/m 41 (23 september t/m 11 oktober): Plaatsmaken 

Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant 

zetten. Op de beste plek komen. 

Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21). 

 

Week 42 t/m 45 (14 oktober t/m 8 november): Volhouden 

Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de          

beste 

bedoelingen. 

Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33). 

 

Mededelingen 

- Komende week hebben wij herfstvakantie. Donderdag 24 oktober is de sportbus 

tussen 14:00 en 15:00 uur aanwezig op ons schoolplein. 

- Woensdag 6 november is er mogelijk een stakingsdag. Meer info heeft u 

ontvangen via Social Schools. Na de herfstvakantie volgt meer info. 

- De overgebleven boeken van de boekenmarkt worden geschonken aan een goed 

doel. 
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1e ronde Cultuuruur afgerond 

De afgelopen weken hebben de leerlingen, leerkrachten en ouders kennisgemaakt met           

het Cultuuruur. Deze activiteiten zijn mede mogelijk dankzij een bijdrage van de            

oudervereniging. Een deel van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is voor dit doel            

ingezet. 

 

In de groepen 1-2-3 is er gekookt, gedanst. En er zijn heuse beeldhouwers aan het werk                

geweest, vogels van hout gemaakt en proefjes gedaan.  

De leerlingen uit groep 4-5 hebben zich verdiept in de mozaïek van Gaudi, totempalen              

van hout gemaakt, kennisgemaakt met druktechniek en tableaus uitgespeeld tijdens de           

dramalessen. 

In groep 6-7-8 hebben de leerlingen uit het aanbod kunnen kiezen. Hierbij lag het accent               

op je verdiepen in een bepaald onderwerp: gezonde voeding, sport, figuurzagen, papier            

maché, dans en maskers van gips. 

 

Dank aan alle ouders die hebben geholpen en materialen hebben gesponsord de            

afgelopen weken! Zonder jullie hulp is het voor ons nagenoeg onmogelijk om dergelijke             

(relatief duurdere en arbeidsintensieve) activiteiten te organiseren.  

 

Derde kleutergroep 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om weer een derde             

kleutergroep te formeren. Hoe we dat precies gaan vormgeven en wanneer wij een extra              

kleutergroep kunnen starten is op dit moment nog niet bekend. Dit is onder andere              

afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte leerkracht. Na de herfstvakantie           

gaan wij actief op zoek.  

Het zou ons helpen als u kinderen die nog niet zijn ingeschreven alvast wilt inschrijven               

voor onze school. Met het tekorten op de arbeidsmarkt is het lastig om tijdelijk personeel               

te vinden. Daarom streven wij naar een structurele oplossing en onderzoeken wij de             

mogelijkheden om standaard met drie kleutergroepen te gaan werken. Gezien de           

hoeveelheid aanmeldingen komt deze mogelijkheid in zicht, de school raakt nagenoeg           

vol.  

 

Kunst & Cultuur 

Het kunst- en cultuurmenu is een programma dat scholen helpt de creativiteit van             

kinderen te ontwikkelen. Het Kunst- en Cultuurmenu bestaat uit twee componenten:           

Kunstmenu en Cultuurprogramma.  

Het Kunstmenu laat iedere leerling jaarlijks een professionele kunstuiting beleven. Dit           

kan een concert of een voorstelling zijn, maar ook een bezoek van een kunstenaar,              

schrijver of dichter in de klas. Het programma zorgt ervoor dat de leerlingen op de               

basisschool elke kunstdiscipline een keer hebben meegemaakt: audiovisueel, beeldend,         

dans, drama, literair, muziek en mediakunst. Het Cultuurprogramma garandeert dat          

elke leerling per jaar één keer zijn eigen culturele omgeving beleeft en leert hier              

betekenis aan te geven. Dit kan gaan om een gebouw, een lokale kunstenaar of een               

vereniging maar ook een voor deze gemeente kenmerkend landschap.  

 

In november staan er voor 3 groepen programma’s ingepland: 

 

Groep 1-2 Zooi? Mooi! 

Kleuters ontdekken de wereld om zich heen al spelend. Ze observeren en bootsen na.              

Op deze leeftijd willen ze graag moeder of vader zijn, juf, buschauffeur, politieagent,             

verpleegster of vuilnisman: herkenbare figuren uit hun directe omgeving. 

In het project Zooi! Mooi? staan het beroep en de figuur van de vuilnisman centraal.               

De vuilnisman is een kenmerkend cultuurverschijnsel, en duidelijk zichtbaar in elke           

gemeente, wijk en straat. 

Op 12 november komt er een dansdocent in de speelzaal. Met dans geven de              

leerlingen in dit project hun eigen beeld van het beroep van vuilnisman vorm. 
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Groep 3-4 Foto’s van vindsels 

Leerlingen van groep 3 en 4 hebben een sterke drang om hun leefomgeving te              

verkennen; ze nemen steeds meer kennis van de wereld om zich heen. 

Als je goed om je heen kijkt, vind je in de omgeving van de school allerlei moois:                 

takjes, blaadjes, bessen, zaden… In dit project leren de leerlingen oog voor deze             

vindsels te krijgen. Ze verzamelen ze, leggen er fraaie composities mee en            

fotograferen die. 

Op 5 november komt er een docent van het Kunstenhuis uit de Bilt. De leerlingen               

maken onder begeleiding een eigen fotocollage met hun vindsels en I-pads. 

 

Groep 6 Don Juan 

Groep 6 bezoekt op 7 november de voorstelling Don Juan. 

Donna Elvira haar droom komt uit. Don Juan wil met haar trouwen. De twee broers van                

Donna Elvira hebben haar gewaarschuwd voor Don Juan. Hij staat erom bekend dat hij              

een vrouwenversierder is en al veel harten heeft gebroken. En zo ook deze keer. Hij               

komt niet opdagen op zijn bruiloft en laat Donna Elvira voor het altaar staan. Haar               

twee broers zijn woedend en gaan achter Don Juan aan. Don Juan vlucht samen met               

zijn vriend en knecht Sganarelle. Hij lapt alle regels aan zijn laars, maakt alle meisjes               

verliefd op hem en liegt nooit. Don Juan is altijd goudeerlijk, maar in hoeverre wil men                

dat horen?  

In dit stuk zien we dat Don Juan altijd de waarheid spreekt. Niet iedereen wil altijd de                 

waarheid horen. Zeker niet als je anderen daarmee kwetst. In hoeverre moet je altijd              

de waarheid spreken en wanneer is het een leugentje om bestwil….  

 

 

Social Schools 

Als school communiceren wij regelmatig met ouders. Vroeger was de nieuwsbrief hét            

medium om ouders te informeren. Kinderen kregen een A4’tje mee naar huis met alle              

informatie. Tegenwoordig verspreiden wij de meeste informatie via Social Schools.  

Socials Schools is een communicatie-app. Om deze optimaal te kunnen gebruiken gelden            

een aantal afspraken, welke overigens al van nature grotendeels worden nageleefd.  

 

-Er worden alleen schoolgerelateerde informatie gedeeld, geen reclame voor andere          

activiteiten in het dorp. 

-Informatie zoveel mogelijk alleen delen binnen de betreffende jaargroepen. Alleen          

wanneer een activiteit alle groepen betreft delen met de hele school. 

-Ouders hebben het recht om berichten en foto’s te plaatsen. Dit is vooral handig als               

ouders helpen bij activiteiten. 

 

In het kader van de strengere privacyregels mogen foto’s in de toekomst niet zomaar              

gedeeld worden. Binnenkort ontvangt u hier meer info over. 
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Herhaald bericht 

Cursus Toneel & Improvisatie 

Voor Martin-Luther-Kingschool-kinderen van  

groep 1 t/m groep 3 en  

groep 4 t/m groep 6: 

 

Hou je van stralen, schitteren, spelen, in de spotlights staan en plezier maken? Of zou               

je willen leren dat meer te kunnen en te durven? En lijkt je jouw fantasie kunnen                

gebruiken handig en leuk? Dan is de sprankelende cursus Toneel en Improvisatie echt             

iets voor jou! 

 

Start:     Maandag 4 november 2019 (6 lessen van 50 minuten) 

Kosten:  60 euro 

Tijd        groep 1 t/m 3: 14.10-15.00 uur  

              (om 14.00 uur worden deze kinderen opgehaald uit hun klas) 

             groep 4 t/m 6: 15.10-16.00 uur 

Locatie: Matin Luther Kingschool, gymlokaal 

 

BSO kinderen kunnen ook gezellig meedoen en kunnen na de les daarheen worden 

gebracht. 

 

Met een flinke dosis humor en veel plezier werken we aan improvisatietechnieken,            

uitbeelden, rollen spelen, vertellen, fantaseren, tekenen, creatief denken en zelf korte           

scènes bedenken. Hierbij wordt ook spelenderwijs aandacht geschonken aan de          

ontwikkeling van (sociale) vaardigheden zoals samenwerken, overleggen, feedback        

geven en ontvangen, initiatief nemen, anderen de ruimte geven en jezelf presenteren.            

Voor aanmelding (uiterlijk 1 november): bel Eva Haazen (06-42073357) of mail 

naar eva@sirakindercoaching.nl 

 

Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij minimaal 7 aanmeldingen. 

 

 

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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