
 

 
Nieuwsbrief 11 - 18 juni 2020 

 

Algemeen 

De corona-crisis gooit al onze plannen flink overhoop. Excursies moeten worden           

geannuleerd, schoolreizen verzet, het cultuur uur is uitgesteld. Jammer hoor, juist al            

die leuke en creatieve leeractiviteiten kunnen niet doorgaan. Wij hebben ervoor           

gekozen de groepen zoveel mogelijk gescheiden les te geven, aansluitend bij het            

dringende advies aan de scholen. Dit roept soms vragen op omdat er scholen zijn die               

hier anders mee omgaan. Het is voor een aantal ouders nog best spannend om de               

kinderen naar school te sturen (oa omdat zij tot de risicogroep behoren). Daarom             

vinden wij het belangrijk om dit advies te volgen. Na schooltijd spelen kinderen van              

verschillende groepen soms wel samen bij Topkids of op het schoolplein. Dit is echter              

de vrije keuze van ouders, kinderen zijn verplicht om naar school te gaan. Dan is het                

onze plicht om te zorgen voor een zo veilig mogelijke leeromgeving. Daarbij houden             

wij altijd voor ogen dat wij ons moeten kunnen verantwoorden mocht er een covid-19              

uitbraak in Maartensdijk komen. Hebben wij als MLKing er dan alles aan gedaan om              

verspreiding te voorkomen. Wij denken van wel. Daarom in ieder geval tot de             

zomervakantie nog flexibele schooltijden en gescheiden pauzes. Organisatorisch en         

voor ouders niet handig, maar wel veilig. Hopelijk kunnen we op deze manier een              

toekomstige sluiting van scholen voorkomen.  

 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 25 en 26 (15 juni t/m 26 juni): Redden 

Inhoud: Helpen of wegkijken; redden of verloren laten gaan.  

Geborgenheid en veiligheid. 

Bijbel: Geboorte van Mozes, vlucht naar de woestijn (Exodus 1 t/m 4). 

 

Week 27 en 28 (29 juni t/m 10 juli): Overgaan 

Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De 

verrassing van het 

onbekende. 

Bijbel: Tien plagen, doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 15). 

 

 

Mededelingen 

- Maandag komt de Kinderfietsendokter langs om alle fietsen, karren, etc. van de            

kleutergroepen van een jaarlijkse controle en onderhoudsbeurt te voorzien.  

- Dinsdag stond de schoolreis van de groepen 3 en 4 gepland. Deze wordt             

verplaatst. Meer info volgt na de vakantie. 

- Woensdag studiedag, alle kinderen zijn vrij 

- Dinsdag stond de schoolreis van de groepen 1 en 2 gepland. Deze wordt             

verplaatst. Meer info volgt na de vakantie. 

- Vrijdag 10 juli krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Heeft u nog een               

rapport thuis liggen? Graag even meegeven naar school. Dan kunnen wij hem            

weer vullen. 
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Inspectiebezoek bij Stichting Delta De Bilt 

Martin van Veelen, directeur-bestuurder Stichting Delta De Bilt 

Enkele maanden geleden, net voor de Corona-crisis, bezocht de onderwijsinspectie het           

bestuur en enkele scholen van onze stichting i.v.m. een vierjaarlijks onderzoek naar de             

onderwijskwaliteit en de financiën. Wij kijken terug op een mooi proces dat resulteerde in 

een prima inspectierapport; we zijn daar best een beetje trots op. Het komt niet zo vaak                

voor dat een scholenstichting deze beoordeling krijgt: 

 

 

 

 

De inspectie geeft ons ook enkele aandachtspunten en daarmee gaan we uiteraard aan             

de slag, want onze stichting is goed, maar het kan altijd beter (De lerende organisatie)               

Via onderstaande link komt u op het volledige rapport: 

http://www.deltadebilt.nl/geen-categorie/inspectiebezoek/ 

 

Eén van de bezochte scholen is de Martin Luther Kingschool. Als u ons volgt op Facebook                

dan heeft u onderstaand bericht uit het rapport mogelijk al gelezen. Vol trots plaatsen wij               

dit bericht ook nog eens in de nieuwsbrief. Uit waardering voor alle inzet van het team.  

 

Bericht van Facebook: 

Begin februari bracht de Inspectie van het Onderwijs een bezoek aan de Martin Luther              

Kingschool. Op alle onderdelen heeft de MLKing het oordeel "Goed" ontvangen.           

Binnenkort komt het definitief rapport beschikbaar. Hierbij alvast een voorproefje. 

 

"Samen met een observant van de school hebben wij vier groepen bezocht. Het beeld              

van de school komt overeen met ons beeld van de kwaliteit van het didactisch              

handelen. De school kan oprecht trots zijn op de kwaliteit van de lessen. We zien               

enthousiaste leerkrachten die naast een prettig pedagogisch klimaat ook een goed           

leerklimaat weten te creëren. De school vindt het belangrijk om boeiend onderwijs te             

geven door een duidelijke uitleg te geven en de leerlingen actief te betrekken bij het               

leren en dat hebben we in alle groepen gezien. Verder zien wij alle leerlingen              

samenwerken, taakgericht bezig zijn en werken aan leerstof die is afgestemd op hun             

niveau. Ook zien wij dat alle leraren het klassenmanagement goed op orde hebben.             

Hierdoor weten de leerlingen precies wat er van hen verwacht wordt en verlopen de              

lessen ordelijk en efficiënt." 

 

Het moge duidelijk zijn dat wij blij zijn met dit oordeel van de inspectie. Wat overigens 

niet wil zeggen dat wij geen ambitie meer hebben. Wij zitten boordevol ideeën en zien 

kansen voor verdere verbetering van de school. 
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Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid aangepast voor 

kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool  

 

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met             

neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder           

koorts mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een             

patiënt met een bevestigde corona-infectie (COVID-19) of een volwassen gezinslid          

hebben met klachten passend bij corona. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot              

6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid                

zonder koorts naar school.   
 

Wel is het belangrijk dat, conform artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid,             

kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met             

verdenking op corona blijven melden aan de GGD. Dit kan via de mail:             

coronaopvangenschool@ggdru.nl  

 

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden en omdat neusverkoudheid           

een symptoom van corona kan zijn, werden kinderen vaak geweerd. Bij jonge kinderen             

wordt een snotneus vaak veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen.           

Kinderen vertonen over het algemeen milde klachten bij een corona-infectie en lijken            

dan ook beperkt bij te dragen aan de verspreiding. Relevant bij dit besluit is ook dat op                 

dit moment de verspreiding van corona in Nederland laag is.  

 

Sinds 1 juni jl. zijn ruim 100.000 mensen in de teststraten getest, waarbij 1,7% van de               

testen positief was. Van de ongeveer 3500 geteste kinderen van 0 tot 6 jaar was 0,5%               

positief. Door een goede bron- en contactopsporing bij de huidige lage verspreiding            

van corona wordt het dan niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met                 

neusverkoudheid te weren of te testen.    
 

Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden               

op corona als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona-infectie of               

deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met         

neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op            

verzoek van de ouders.  

 

 

Cursus typen (Joke van Loon) 

Vanaf oktober 2019 werd voor het eerst op onze school een cursus typen gegeven. Aan               

het eind van de cursus zou er op 16 maart 2020 een examen Typevaardigheid namens               

het Centraal Bureau Typevaardigheid gehouden worden. Maar helaas door de          

Coronavirus maatregelen kon deze niet doorgaan omdat de scholen dicht moesten. 

 

Toch heeft het examen op 20 april 2020 wel plaats gevonden. Het werd digitaal online               

afgenomen en bestond uit: 2x een snelheidsproef bestaande uit ca. 1700 aanslagen en             

verdeeld in regels van ca. 60 aanslagen (minimaal 100 aanslagen per minuut gedurende             

7 minuten). De eis van het examen is dat de kandidaat dit dient uit te voeren met                 

toepassing van het (blind)tienvingersysteem, minimaal 100 APM (Aanslagen Per Minuut)          

en het cijfer 6 moet worden gehaald. 
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De definitieve uitslag hiervan is inmiddels      

bekend. Alle leerlingen zijn geslaagd en      

daarnaast zijn zelfs 2 leerlingen CUM LAUDE       

geslaagd. Zij haalden minimaal 200     

aanslagen per minuut (APM) en voor      

accuratesse het cijfer 10. 

 

 

Helaas is het door de Coronavirus maatregelen ook niet mogelijk om een diploma en              

Certificaat uitreiking te organiseren op school. De diploma’s en Certificaten zijn per post             

verzonden. 

 

Daarnaast hebben 7 leerlingen een Certificaat Typen ontvangen. Ook zij hebben de            

cursus moeten afronden en alle letters, cijfers en leestekens geleerd volgens het 10             

vingersysteem blind. 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 

 

Joke van Loon (docent Typen) 

 

Nog meer Corona 

Veel activiteiten gaan niet door of worden       

verplaatst naar een later moment. Echter,      

voor groep 8 is dat lastig, voor hen kunnen         

we de activiteiten niet verplaatsen. Daarom      

bieden wij een afscheid om maat.  

Zo kon het traditionele schoolkamp dit jaar       

niet doorgaan. Verplaatsen in geen optie,      

daarom hebben wij de school omgebouwd      

tot kamplocatie. Het speellokaal en de      

teamkamer zijn de slaapzalen, de     

binnentuin is de eetzaal en het klaslokaal is        

omgebouwd tot chillroom. De kinderen     

slapen twee nachten in de school en volgen        

zoveel mogelijk het programma waar ze al       

zo lang naar hebben uitgekeken. Een      

onvergetelijke ervaring. 

 

Omdat de maatregelen rondom het coronavirus regelmatig worden aangepast gaan we           

komende week eens goed nadenken over het afscheid. De kinderen zijn al druk aan het               

oefenen voor de eindmusical. Hoe wij deze ten uitvoer brengen zijn we nog aan het               

onderzoeken. Maar een eindmusical komt er in ieder geval! We hebben al een aantal              

leuke ideeën. Meer info volgt. 

 

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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