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                 Nieuwsbrief oktober 2020  

 

Algemeen 

Social Schools is een belangrijk communicatiemiddel van de school. De laatste jaren            

verschijnen steeds meer berichten op Social Schools en versturen wij minder           

informatie per mail. Wij merken ook dat de berichten op Social Schools een veel              

hogere attentiewaarde hebben.  

De nieuwsbrief heeft daardoor een andere rol gekregen. De meeste berichten in deze             

nieuwsbrief zijn al eerder via Social Schools gedeeld. Dit jaar gaan we bekijken of we               

helemaal kunnen stoppen met de nieuwsbrief. Alle ouders hebben een account op            

Social Schools, wat is dan nog de toegevoegde waarde van een nieuwsbrief. In deze              

nieuwsbrief dus vooral een overzicht van berichten die eerder zijn gedeeld via Social             

Schools. 

Heeft u argumenten die pleiten voor het behouden van een maandelijkse nieuwsbrief,            

laat het ons gerust weten. De argumenten nemen we mee in de besluitvorming. 

(directie@mlking.eu) 

 

Mededelingen  

(Zie agenda Social Schools) 

● De tweede les schoolschaatsen voor groep 5 is geannuleerd in verband met de             

aangescherpte maatregelen rondom COVID-19. 

● Komende week hebben de kinderen herfstvakantie. Maandag 26 oktober opent de           

school haar deuren weer om 8:20 uur. 

● De eerste week na de herfstvakantie is groep 4 Supporter van Schoon! 

● Dinsdag 3 november hebben wij een studiedag gepland staan. Alle kinderen zijn            

dan vrij. 

 

Juf Jikke deze week voor het laatst 

Afgelopen week heeft juf Jikke ontslag genomen. 

Een onlangs afgenomen DISC-assessment gaf de bevestiging dat Jikke zich niet           

voldoende gemotiveerd voelt om in het onderwijs te blijven werken. Zij kiest een ander              

pad in haar leven. 

Wij vinden het heel jammer dat juf Jikke ons gaat verlaten, maar respecteren haar              

keuze. Een moedig besluit in deze onzekere tijd. Juf Jikke werkt komende vrijdag voor              

het laatst op de MLKing. 

 

Inmiddels hebben wij een oplossing gevonden voor de komende periode. Zowel juf            

Eveline als juf Saskia gaan een dag extra werken. In december komt juf Diana terug van                

haar zwangerschapsverlof. Zij neemt dan de dagen van juf Jikke over. 

 

Op de donderdag werkt juf Diana dan in groep 1/2c, vrijdag in groep 1/2b. 

 

Actie voor de dierenweide 

Afgelopen week stond in De Vierklank een artikel over het Projectplan Dierenweide            

Maartensdijk. Bij de Jumbo kunnen klanten lege-flessen-bonnen doneren. 

 

Wij hebben als school een sleutel van de dierenweide en brengen zodoende af en toe een                

bezoekje met de kinderen. Al snel ontstond het idee om mee te doen met deze actie.                

Hopelijk kan Dierenweide Maartensdijk met het opgehaalde geld snel verder met de            

tweede renovatie. Vrijdag 16 oktober gaan we de flessen inleveren en maken wij het              

geldbedrag dat wij hebben opgehaald bekend. Inmiddels staan er al 4 winkelkarretjes vol             

lege flessen in de school. 

Dank voor alle enthousiaste reacties. 

Martin Luther Kingschool 

Nachtegaallaan 38 

3738 EB Maartensdijk 

0346-212545 

 



 

Onder schooltijd naar huis 

Kinderen mogen onder schooltijd nooit alleen naar huis. De school is           

verantwoordelijk/aansprakelijk als er onderweg iets gebeurt. Ook als ouders hiervoor          

toestemming hebben gegeven. 

 

Wij snappen dat dit met name in de hogere groepen soms vervelend is. 

In verband met de wettelijke aansprakelijkheid tijdens schooluren kunnen we dit niet            

meer toestaan. Kinderen die onder schooltijd naar de ortho o.i.d. gaan moeten altijd             

worden opgehaald door een ouder/verzorger. Voor alle duidelijkheid: Dit geldt dus niet            

voor en na schooltijd. 

 

 

COVID-19 

In verband met de aangescherpte regels rondom COVID-19 voeren wij oudergesprekken           

zoveel als mogelijk online. Wij doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om verdere              

verspreiding van het virus te voorkomen. Heeft u een afspraak staan dan nemen wij              

binnenkort contact op om te overleggen of de afspraak online kan plaatsvinden. Alleen             

bij hoge uitzondering zullen wij fysiek een afspraak maken met ouders. In dat geval              

vragen wij ouders een mondkapje te dragen. 

 

Als team van de Martin Luther Kingschool komen wij ook niet meer samen, alle              

overleggen vinden online plaats. Enige uitzondering is onze dagelijkse briefing bij de start             

van de schooldag. Deze houden wij op ruime afstand van elkaar en duurt hooguit 10               

minuten.  

 

 

Meester Jan nu ASM-instructeur (Eric Martherus) 

De ASM-instructeursopleidingen zijn speciaal ontwikkeld om het ASM te leren          

implementeren binnen trainingen, lessen en behandelingen. Dit zorgt voor betere          

prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier! In de opleidingen wordt            

vanuit een wetenschappelijke en praktische achtergrond geleerd beweegprogramma`s te         

ontwerpen, te verantwoorden en uit te voeren. 

 

Op woensdagmiddag 14 oktober hebben     

de vakleerkrachten bewegingsonderwijs   

van Stichting Delta de cursus Athletics      

Skills Model met goed gevolg afgerond.      

Op 4 woensdagmiddagen werden de     

cursisten onderworpen aan 3 uur     

theorie en 1,5 uur praktijk.  

Yordi Vermaat, René Wormhoudt    

(fysieke trainer Nederlands voetbal    

elftal) en Geert Savelsbergh (hoogleraar     

bewegingswetenschappen) waren de   

uitstekende docenten. Alle kinderen van     

onze scholen zullen nu kennis maken met ASM. Een andere manier van denken over              

bewegen! Hierdoor ontstaat een kwaliteitsslag in bewegen, wat leidt tot meer creativiteit            

en verbetering van de fitheid! 

 

Vriendelijke groet, 

(Namens alle vakleerkrachten) 

Eric Martherus, gymdocent Julianaschool Bilthoven 

Meester Jan: Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

Martin Luther Kingschool 

Nachtegaallaan 38 

3738 EB Maartensdijk 

0346-212545 



 

 

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. 

Martin Luther Kingschool 

Nachtegaallaan 38 

3738 EB Maartensdijk 

0346-212545 


