
 

 
Nieuwsbrief 08 - 20 februari 2020 

 

Algemeen 

De afgelopen maanden hebben wij u gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage over te            

maken en na de vakantie volgt de bijdrage voor het schoolreis/kamp. Wat fijn om te               

zien dat nagenoeg alle ouders hun bijdrage leveren. Dit maakt dat wij juist die extra               

dingen kunnen doen waar normaal geen budget voor beschikbaar is. 

Ouderbetrokkenheid omvat meer dan een financiële bijdrage. Na de vakantie staat           

traditioneel de luizencontrole in de planning en al snel volgen de           

ouder(kind)gesprekken. Allemaal zaken waarbij ouders betrokken zijn. Steeds vaker         

zien wij dat ouders de school ook op een andere manier ondersteunen. De poppetjes              

die zijn uitgedeeld in de kleutergroepen komen van een ouder, de gaasjes voor de              

luizencontrole ook en vandaag kregen wij (na een oproep) een grote bak met spijkers              

en schroeven om te gebruiken in de les. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Bedankt                

voor alle betrokkenheid. Wij waarderen dat. 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): Ontbreken  

Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het 

terugvinden. 

Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon 

(Lucas 15). 

 

Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart): Verbinden 

Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een 

samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk. 

Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden 

(Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30). 

 

Mededelingen 

- Maandag 18 en woensdag 20 mei staan de pre-adviesgesprekken voor groep 7            

gepland. In de kalender stond dit gepland op 18 en 19 mei, dit is inmiddels               

aangepast. Dinsdag 19 mei hebben wij een studiemiddag m.b.t. leerlingzorg. 

- Na de vakantie staan onze tweejaarlijkse tevredenheidspeilingen gepland. U         

ontvangt daarover begin maart meer informatie. 

- Vrijdag 27 maart muziekoptreden groep 6 in De Vierstee.  

18:30 - 19:30 uur generale repetitie 

19:30 - 20:30 uur optreden samen met het orkest van Kunst & Genoegen 

- Direct na de vakantie start de tweede ronde van het Cultuur-uur. Hierbij worden             

wij financieel gesteund door een bijdrage van de OV vanuit de vrijwillige            

ouderbijdrage. 

 

 

Ouder(kind)gesprekken 

Direct na de vakantie sturen wij de uitnodigen voor de ouder(kind)gesprekken. Deze            

staan dinsdag 10 maart en maandag 16 maart gepland. Omdat veel mensen tijdens de              

voorjaarsvakantie weggaan start de inschrijving na de vakantie. Meer info volgt via Social             

Schools. 
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Eikenprocessierups 

Epruhit gaat komend jaar voor de gemeente De Bilt de eikenprocessierups bestrijden. Dit             

doen zij door preventief te handelen op doorgaande fietsroutes en rondom gevoelige            

locaties, zoals scholen, waar vorig jaar overlast door de eikenprocessierups was. Dit            

preventieve handelen betekent het twee maal in de nacht bespuiten van de eikenbomen             

(inlandse of moseiken) met nematoden/aaltjes op genoemde locaties. Deze aaltjes          

dringen de eikenprocessierups binnen en doden ze dan van binnenuit. Dit gebeurt als de              

rupsen nog klein zijn en nog niet de brandharen hebben. Daarnaast blijven zij ook              

curatief bestrijden middels het wegzuigen van de nesten. 

 

Deze bestrijdingsmethode wordt ook toegepast op en rondom de Martin Luther           

Kingschool. Dit betekent dat de eikenbomen rondom en op het schoolterrein preventief            

worden behandeld. 

 

Wijzigingen 

Na de voorjaarsvakantie vinden er een aantal kleine wijzigingen plaats in verband met de              

afwezigheid van juf Mieke en het zwangerschapsverlof van juf Diana. Sommige           

wijzigingen zijn de afgelopen weken al ingegaan. 

 

groep 1/2c Juf Jikke en Meester Mark zijn een paar weken geleden begonnen in onze 

extra kleutergroep.  

 

groep 3 Meester Michel is al begonnen in deze groep i.v.m. zwangerschapsverlof 

van juf Diana. Na de vakantie geeft meester Michel maandag, dinsdag en 

 woensdag les in groep 3. Juf Joyce gaat naar de donderdag en vrijdag.  

Gebruik voor mailtjes aan de groepsleerkrachten s.v.p. groep3@mlking.eu 

Joyce is alle dagen in school aanwezig, echter heeft zij dan andere 

 werkzaamheden. 

 

groep 5 Juf Cindy werkt al een paar weken op donderdag in groep 5.  

 

Na de vakantie start juf Nadia bij ons op school als onderwijsassistent. Fijn om een paar                

extra handen te hebben om de kinderen in de klassen extra te kunnen helpen. Daarnaast               

is Monica bij ons gestart met vrijwilligerswerk in de onderbouwgroepen. 

 

Wij zijn blij met deze versterking van ons team. Het moet nog maar eens gezegd:               

Wijzigingen proberen wij zoveel als mogelijk te voorkomen. Helaas is dit soms wel nodig              

om de school als geheel goed te laten draaien. Bij alle wijzigingen wordt gekeken naar               

het belang van de kinderen en de school als geheel. 

 

Paaltjes teruggeplaatst 

Na klachten van omwonenden zijn de paaltjes       

bij het schoolplein teruggeplaatst. Het is dus       

niet meer mogelijk om met de auto op het         

schoolplein te rijden. 

Eigenlijk ook wel zo prettig. Er spelen vaak        

kinderen op het schoolplein. 
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Medezeggenschapsraad 

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 

 

Vacature oudergeleding  

Eind van het schooljaar eindigt voor Mattanja Bos, lid van de oudergeleding, haar             

3-jarige termijn en zij zal zich niet herkiesbaar stellen. Dit betekent dat er één              

vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich             

vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2020/2021 voor een termijn van 3 jaar              

beschikbaar wil stellen.  

 

Wie mogen er lid worden?  

Alle ouders (of voogden) met een kind op de Martin Luther Kingschool kunnen zich              

voor de MR verkiesbaar stellen.  

 

Waarom zou u in de MR gaan?  

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de Martin                

Luther Kingschool. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen             

over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en directie en doet               

op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op. We vergaderen 6 a 7              

keer per jaar.  

 

Heeft u nog vragen?  

Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting 

hebben in de MR:  

- Mattanja Bos  

- Bart Wolff 

 

Geïnteresseerd?  

Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mr@mlking.eu met als titel               

MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als           

kandidaat (met foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie             

gebruiken wij om de ouders te informeren in de volgende nieuwsbrief.  

 

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 13 maart as. 

 

 

 

 

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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