
 

 
Nieuwsbrief 02 - 26 september 2019 

 

Algemeen 

De vorige nieuwsbrief ben ik begonnen met een schrijven over alle           

schoolontwikkelingen welke dit jaar op de rol staan. Het kan u bijna niet zijn ontgaan               

dat wij een vliegende start hebben gemaakt. Met name wil ik hier het cultuuruur              

noemen. Wat gebeuren daar fantastische dingen. Heeft u de foto’s gezien? Een            

cultuuruur organiseren vraagt voorbereidingstijd, veel voorbereidingstijd naast de        

normale lesvoorbereidingen. Dankzij de extra financiële middelen vanuit de overheid          

en de groei van de school hebben wij meer         

handen in de school om dit te kunnen        

organiseren. Echter, zonder hulp van ouders      

beginnen wij nog niet zoveel. Hartelijk dank voor        

jullie hulp en support. Niet alle ouders kunnen        

helpen omdat ouders aan het werk zijn, omdat        

de gezondheid het niet toelaat of .... Ouderhulp is         

meer dan dat. Ook betrokkenheid tonen, het       

leveren van materiaal voor het cultuuruur, etc.       

etc. Wij, team van de Martin Luther Kingschool,        

waarderen dit enorm. Donderdag 17 oktober bent       

u van harte welkom om het resultaat te komen         

bewonderen. Tegelijk met onze jaarlijkse boekenmarkt.  

 

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). 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 7 en dinsdag 8 oktober komt de schoolfotograaf bij ons langs. Naast een foto               

van de hele school worden er ook foto’s genomen van broertjes en zusjes. Omdat wij dit                

onder schooltijd plannen geldt dat alleen kinderen die bij ons op school zitten worden              

gefotografeerd. Foto’s van samengestelde gezinnen maken wij alleen na schriftelijke          

toestemming van alle betrokkenen. 

U krijgt binnenkort, via school, nog informatie toegestuurd van de fotograaf. 
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Mededelingen 

- Afgelopen week zijn we gestart met de muzieklessen voor de groepen 3 en 4. De 

kinderen krijgen de komende weken muziekles via Kunst & Genoegen. Deze 

lessenserie wordt afgesloten met een kleine presentatie voor ouders. Meer info 

volgt. 

- Ook groep 5 is gestart met de muzieklessen. De kinderen liepen vol trots met hun 

instrumenten door de school. Denk u eraan dat de kinderen hun instrument op 

donderdag mee naar school nemen. 

- Woensdag 2 en 9 oktober gaat groep 5 schaatsen op de Vechtsebanen in Utrecht. 

Fijn dat diverse ouders zich hebben opgegeven om te rijden en begeleiden. 

Zonder jullie hulp kunnen wij deze activiteiten niet organiseren. 

- Voor de zomervakantie hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. 

Wilt u de rapporten komende week weer meegeven naar school.  

- Donderdag 3 oktober organiseren wij een informatieavond over de overgang naar 

het voortgezet onderwijs. Ouders met kinderen in groep 7 en 8 worden 

uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

- Woensdag 16 oktober staat het zwemfestijn voor groep 7 gepland. 

- Herfstvakantie: 19-10-2019 t/m 27-10-2019 

- Direct na de herfstvakantie is groep 4 supporter van SCHOON. Meer info verderop 

in deze nieuwsbrief. 

 

 

Noodnummers 

Kloppen uw adresgegevens en noodnummers nog? In het belang van          

de kinderen is het heel belangrijk dat dit op orde is. Jaarlijks worden             

wij toch een aantal keren geconfronteerd met het gegeven dat wij           

niemand kunnen bereiken als er iets aan de hand is met het kind. Dat              

is vooral voor het kind heel vervelend. Via Social Schools is een lijst             

met adresgegevens van de groep gepubliceerd. Daarop staan de         

gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de             

noodnummers kloppen. Deze worden niet gedeeld met andere ouders.  

 

 

MLKing is supporter van SCHOON 

Sinds een aantal weken is de Martin Luther Kingschool supporter van Schoon. Gedurende             

het hele schooljaar trekken (volgens rooster) alle jaargroepen de wijk in om de omgeving              

van de school schoon te maken en te houden. Wij hebben daartoe per tweetal een               

grijpstok en afvalzak voor de kinderen. Zodoende hoeven de kinderen het afval niet met              

blote handen op te rapen. En na afloop van de actie wassen wij natuurlijk onze handen.                

In de jaarkalender kunt u zien in welke week de jaargroep van uw kind(eren) aan de                

beurt is. Groep 7 is twee weken geleden begonnen om het vrijdag 19 september              

internationale Keep it Clean Day was. 

 

Meer info: https://www.supportervanschoon.nl/gebied/?id=9162 

 

Het supporten van SCHOON sluit goed aan bij onze kernwaarden: 

 

Doelgerichtheid - Wij hebben een doel voor ogen 

Innovatie - Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen 

Eigenaarschap - Wij zijn betrokken 

Plezier - Wij gaan met plezier naar school 

Samenwerking - Samenwerken brengt ons verder 

Talentontwikkeling - Ieder talent telt 
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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: Martin 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. 

 

 

 

Martin Luther Kingschool 

Nachtegaallaan 38 

3738 EB Maartensdijk 

0346-212545 

mailto:eva@sirakindercoaching.nl

