Nieuwsbrief 05 - 29 november
Algemeen
De komende weken staan onze school in het teken van de Sinterklaas en kerstvieringen.
Een gezellige periode. De school ziet er weer sfeervol uit (oudervereniging bedankt!). ‘s
Morgens, bij binnenkomst zien de kinderen enkele pieten aan het werk in de school. Wat
een mooi gezicht is dat, kinderen die vol aandacht kijken naar de werkende pieten.
Verderop in de nieuwsbrief heb ik hier ook iets over geschreven.
Voor sommige kinderen is deze periode ook heel lastig. Het vaste dagritme is soms net
iets anders, tel daarbij op de spanning rondom Sinterklaas en dan moet er ook nog
gewoon gewerkt worden in de klas. Voor sommige kinderen is dat net even te veel. Op
school zien we dat terug in meer onrust in de klassen en op het schoolplein. In onze
lesprogramma’s proberen wij hier zoveel mogelijk rekening te houden. Zo heeft groep 6
afgelopen week een spellingles buiten gegeven. De kinderen konden lekker hun energie
kwijt en ze zijn aan het leren, een mooie combinatie.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden
en over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren
en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in
de synagoge van Nazaret (Lucas 4).
Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar
kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6);
Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).

Mededelingen
- Maandag 3 december hebben wij een studiedag, alle kinderen zijn dan vrij.
- Donderdag 6 december mogen de kinderen tot 9:30 uur op school komen. De
deuren gaan om de normale tijd open, de kinderen mogen tot 9:30 uur inlopen.
- Hoe heeft u de rapportgesprekken en het nieuwe schoolrapport ervaren? Laat het
ons gerust weten.
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Sinterklaas
Woensdag 5 december komt
Sinterklaas onze school bezoeken.
De deuren gaan zoals gebruikelijk
om 8:20 uur open, de kinderen
gaan eerst naar hun eigen
klaslokaal. Sinterklaas zal naar
verwachting om 8:45 uur bij onze
school aankomen. Eigenlijk zijn
wij al een beetje bezig met de
intocht, sinds donderdag zijn er
pieten in de school aanwezig om
de komst van de goedheiligman
voor te bereiden. We hebben een
iets andere intocht dan u van ons
gewend bent. Vol verwachting
klopt ons hart ….
Trakteren
Op onze school hebben wij de afspraak gemaakt dat gezonde traktaties de norm zijn. Een
keer iets ongezonds is niet zo erg, maar we zien in toenemende mate ongezonde
traktaties. Wilt u hier aan denken?
Cadeautjes zijn echt niet nodig. Als iemand hiermee begint dan volgen er al snel meer en
grotere cadeaus, want niemand wil onderdoen voor de ander. Daarom graag de traktatie
beperken tot iets kleins en eetbaars. Misschien goed om te bedenken dat cadeautjes ook
verstorend werken tijdens de schooldag. Kinderen gaan er tijdens de les mee spelen,
raken het speeltje kwijt op het schoolplein, het gaat stuk, etc. etc.
Sjors Sportief (Niels, buurtsportcoach)
Afgelopen oktober hebben de kinderen een boekje van
Sjors Sportief & Sjors Creatief gekregen. De boekjes
bevatten een enorme keuze aan leuke workshops en
cursussen op allerlei gebied. Het is een leuke manier
om kennis te maken met het sport- en creatieve
aanbod in de gemeente. Er is nog het hele schooljaar
de mogelijkheid om je in te schrijven voor de
activiteiten.
Reminder ouderbijdrage (namens de oudervereniging)
Heeft u de ouderbijdrage al betaald?
De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar 33 Euro per kind. Het geld mag worden
overgemaakt worden op rekeningnummer NL17RABO0145606643 tnv oudervereniging
MLK. Ouders die de beschikking hebben over een U-pas kunnen hun bijdrage via de
U-pas laten betalen.
Indien er al betaald is voor dit schooljaar hoeft men niks te doen en dankt de
oudervereniging de ouders voor hun bijdrage.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Gelukkig dragen op onze school nagenoeg
alle ouders bij aan juist die extra’s die niet uit het reguliere onderwijsbudget betaald
kunnen worden. U kunt in deze periode denken aan alle activiteiten rondom Sinterklaas
en kerst. De versieringen, traktaties, schoencadeau’s worden allemaal vanuit de
ouderbijdrage betaald. Ook het bezoek van de Sint en zijn pieten brengen de nodige
onkosten met zich mee. Zo hebben onze bezoekers speciale kleding nodig die ook vanuit
deze pot worden betaald en onderhouden.
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