
 

 
Nieuwsbrief 06 - 9 januari 2020 

 

Algemeen 

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar is het gebruikelijk om elkaar een gelukkig              

nieuwjaar te wensen. In het onderwijs start je gevoelsmatig meerdere keren met een             

nieuw jaar. De start na de zomervakantie is zo’n moment, het starten van een nieuwe               

rapportperiode voelt ook zo.  

Het mooie van een nieuw jaar is de frisse start die je maakt. Er zijn plannen gemaakt                 

en vol enthousiasme vinden de op papier gemaakte plannen hun weg naar de realiteit              

van alledag. Ook op de MLKing werken wij voortdurend aan nieuwe plannen, zoeken             

wij naar mogelijkheden om het onderwijs voor de kinderen in Maartensdijk (en            

omgeving) nog verder te verbeteren.  

Het eerste zichtbare plan voor 2020 is de start van een derde kleutergroep op onze               

school. De aanhoudende belangstelling voor onze school maakt dat wij deze stap            

kunnen nemen. 

Het is al vaker genoemd, maar ook aan het begin van dit kalenderjaar wil ik alle                

ouders en andere betrokkenen bedanken voor de positieve verhalen die over de school             

worden gedeeld. Het voelt voor ons, teamleden van de MLKing, als een stuk erkenning              

van het werk en geeft energie om van het jaar 2020 een mooi jaar te maken. 

 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 2 t/m 4 (6 t/m 24 januari): Gelukwensen 

Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een           

gelukkige wereld. 

Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5);  

De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23);  

De bruiloft (Lucas 14, 15-22)  

Genezing van de zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17);  

De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34). 

 

Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): Zorgen 

Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. Zorgeloosheid en een 

zorgzame samenleving. 

Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41) 

De centurio (Lucas 7, 1-10) 

De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-37) 

Maria en Marta (Lucas 10, 38-42) 

De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17) 

De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43). 

 

 

Mededelingen 

- Woensdag 15 januari gaan groep 7 en 8 naar televisieopnames in Hilversum. 

- Maandag 20 januari is het Martin Luther Kingdag. In alle klassen wordt die dag 

aandacht besteed aan de naamgever van onze school. 

- Woensdag 22 januari basketbal en cool moves voor groep 8. 
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Extra kleutergroep 

Binnenkort starten we met een derde kleutergroep, groep 1/2c. Dat is echt nodig, het              

aantal kleuters in de beide andere groepen overstijgt de 30. Door het formeren van een               

derde kleutergroep kunnen wij de groepen kleiner maken. Dat is met name voor de              

kinderen die instromen heel prettig. Het is de bedoeling dat wij structureel met drie              

kleutergroepen gaan werken, dus ook bij de start van het volgende schooljaar. De             

belangstelling voor onze school blijft groot, daardoor is het mogelijk om nu deze stap te               

nemen. Grootste uitdaging is het vinden van voldoende geschikt personeel. Gelukkig           

hebben wij voor de nieuwe kleutergroep een geschikte leerkracht gevonden: Juf Jikke. Zij             

start maandag met voorbereidende werkzaamheden. Meester Mark (nu werkzaam in          

groep 4 en 6) vormt samen met haar de bezetting van deze groep. Beide leerkrachten               

hebben ervaring in het werken in een kleutergroep. 

 

Ouders met kinderen in groep 1/2 worden begin volgende week in de aparte brief              

geïnformeerd over de wijze waarop wij gaan starten met groep 1/2c. Daarin geven wij              

ook informatie over de startdatum en eventueel plaatsing van kinderen naar een andere             

groep. Helaas is dat onvermijdelijk. Dit proces willen wij zorgvuldig en waar mogelijk             

samen met ouders doorlopen, het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen staat             

daarbij voorop. 

 

Eten en drinken op school  

Tijdens de ochtendpauze krijgen kinderen de tijd om hun meegebrachte groente of fruit             

op te eten. Op onze school hebben wij ervoor gekozen om kinderen alle dagen een               

gezonde pauzehap mee te laten nemen; koek, snoep en frisdrank zijn niet toegestaan.             

Wij zien dat dit goed gaat. Voedingsgedrag wordt grotendeels gestuurd door gewoonte.            

Door op school op de dagelijkse vaste eetmomenten gezond te eten, worden gezonde             

automatismen gevormd. 

 

Tijdens de lunch zien wij wel dat in toenemende mate (ongezonde) extra’s worden             

meegenomen. Het is de bedoeling dat de kinderen een broodje en wat te drinken mee               

naar school nemen. Ons advies is de extra’s te bewaren voor bijzondere momenten.             

Bijvoorbeeld voor de dag dat het kind jarig is. Daarmee voorkomen we dat dit een               

gewoonte wordt. 

 

Toestemming beeldgebruik (herhaald bericht) 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Opnames               

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,        

schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze opnames te zien zijn.  

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Wij plaatsen geen           

materialen waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Ook worden geen namen          

genoemd en worden individuele opnames zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Binnen Social Schools kunt u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal            

van uw zoon/dochter. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. 

 

Als school zijn wij erg geholpen met uw toestemming. Het maken van een groepsfoto              

(bijvoorbeeld voor in de krant) is natuurlijk veel leuker als alle kinderen hierop mogen              

staan. Hiermee voorkomen we ook dat kinderen mogelijk in een uitzonderingspositie           

worden geplaatst omdat zij niet op de foto mogen. 

 

De keus is echter aan u, wij respecteren uw keuze.  

Wilt u uw keuze kenbaar maken?  
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Via Social Schools is een video verspreid waarin de stappen te zien zijn om bij de juiste                 

instellingen te komen. Veel ouders hebben inmiddels hun keuze kenbaar gemaakt,           

dank daarvoor. 

 

 

 

 

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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