
 

 
Nieuwsbrief 01 - 5 september 2019 

 

Algemeen 

Vol spanning kijken we de komende weken naar alle nieuwe ontwikkelingen rondom de             

MLKing. In januari beginnen wij altijd al voorzichtig met de voorbereidingen voor het             

nieuwe schooljaar. Bijna een half jaar verder is alles voorbereid en kunnen we onze              

plannen uitrollen. En dat zijn er heel wat komend schooljaar. Een kleine opsomming van              

enkele nieuwe of vernieuwde activiteiten waar u komend schooljaar vast meer over zult             

horen. 

 

- teamtraining en ouderavond (in samenwerking met ov) over gedragsstijlen 

- invoering nieuwe lesmethode voor rekenen 

- invoering nieuwe lesmethode voor technisch lezen  

- invoering cultuuruur  

- uitvoering traject Mediakunst 

 

Naast deze, staan er nog vele onderwerpen op de agenda. Met opgestroopte mouwen             

lekker aan de slag.  

 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 37 en 38 (9 t/m 20 september): Beloven 

Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen. 

Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham en Lot uit 

elkaar (Genesis 11 t/m 15). 

 

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). 

 

 

Startgesprekken 

Komende week staan op dinsdag en donderdag de startgesprekken gepland. Het           

startgesprek vinden wij een goede manier om vanaf het begin van het jaar te bouwen               

aan een sterke relatie en goede samenwerking met alle ouders. De kinderen (alle             

groepen!) zijn van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn en dat geldt al                

voor de kleuter; al speelt hij/zij elders in de ruimte, hij voelt dat zijn ouders en de                 

leerkracht ‘bij elkaar horen’ en dat geeft vertrouwen.  
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Ouderavond: Ken uw kind 

De oudervereniging organiseert dinsdag 24 september een ouderavond. Deze         

ouderavond sluit aan op de studiedag welke wij als team onlangs hebben gevolgd.             

Tijdens deze studiedag hebben wij inzicht gekregen in onze gedragsstijlen als team.  

Ken uw kind 

 

Stelt u zich eens voor dat er een blauwdruk voor gedrag zou bestaan waardoor u en 

uw kind elkaar nog beter zouden kunnen begrijpen en waardoor de relatie met uw kind 

zou optimaliseren? 

Tijdens deze ouderavond verkrijgt u als ouder kennis over de gedrags- en 

communicatiestijl van uzelf en tevens over de gedragsstijl van uw kind. Wat zijn de 

sterke kanten van uw kind? Wat de uitdagingsgebieden? Wat heeft uw kind van u als 

ouder nodig? Hoe stemt u als ouder uw gedrag en communicatie zodanig op uw kind af 

dat uw boodschap overkomt en jullie elkaar ook echt begrijpen? 

Ik maak tijdens deze ouderavond gebruik van bovengenoemde blauwdruk, het 

DISC-model. Dit model geeft op een makkelijke en toegankelijke wijze inzicht in 

gedragsstijlen. Deze ouderavond is interactief en praktisch van aard. Eigen 

praktijkvoorbeelden mogen gebruikt worden. De opgedane kennis kan al direct bij 

thuiskomst worden toegepast! 

 

The most important single ingredient in the formula of success 

is knowing how to get along with people. 

Theodore Roosevelt 

 

Andrea Reijersen van Buuren 

Let’s Live – Coaching &amp; Consultancy 

www.lets-live.nl 

 

U bent van harte uitgenodigd, dinsdag 24 september 19:00 uur. 

 

MLKing is Supporter van Schoon 

Afgelopen jaar zijn we begonnen om samen met kinderen de          

omgeving van de school schoon en netjes te houden. Wij doen dit            

in samenwerking met NederlandSchoon. Dit valt onder het        

vakgebied burgerschapsonderwijs. Komend schooljaar trekken alle      

groepen één keer per jaar de wijk in om op zoek te gaan naar              

zwerfafval. De kinderen krijgen per tweetal een grijpstok en een          

vuilniszak, zodoende hoeven ze het afval niet met hun blote handen op te rapen. Wij               

zullen een beroep op ouders doen om de kinderen te begeleiden.  

 

Wat is NederlandSchoon?  

Stichting NederlandSchoon is een onafhankelijke stichting die in 1991 door het           

bedrijfsleven, de ANWB en de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en           

Reinigingsmangement) is opgericht. NederlandSchoon heeft ten doel zwerfafval in         

Nederland te voorkomen en te bestrijden. 'Samen een bijdrage leveren aan een schone,             

zwerfafvalvrije leefomgeving,' daar werken wij aan. Samen met het bedrijfsleven,          

overheid, scholen, vrijwilligers en alle Nederlanders op straat. (overgenomen van          

www.nederlandschoon.nl) 

 

Meer informatie over de acties en achtergrond van NederlandSchoon is te vinden via             

www.nederlandschoon.nl. 
 

Groep 7 trekt in de derde week van september de wijk in. Dit valt samen met de Keep it                   

Clean Day. Dit landelijk initiatief daagt alle Nederlanders uit om een dag lang al het               

zwerfafval op te ruimen dat ze tegenkomen.  
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Schooljaar 2019-2020 

Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020? 

 

Herfstvakantie 19-10-2019 27-10-2019 

Studiedag 02-12-2019 

Kerstvakantie 21-12-2019 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie 22-02-2020 01-03-2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 13-04-2020 

Meivakantie 25-04-2020 10-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 24-05-2020 

Pinkstervakantie 30-05-2020 07-06-2020 

Studiedag 24-06-2020 

Zomervakantie 18-07-2020 30-08-2020 

 

Door de clustering van studiedagen kunnen wij een extra lange Pinkstervakantie plannen. 

 

 

Bewegingsonderwijs en RBO (Jan) 

Het schooljaar gaat beginnen en zo ook de bewegingsonderwijs lessen. Op de 

woensdag en vrijdag hebben de groepen 3 tot en met 8 les in de Vierstee. Groep 2 

heeft op vrijdag één les in de Vierstee. 

Voor de lessen neem je een tas mee met daarin een shirtje, een broekje, een 

elastiekje voor je haren (indien nodig) en sportschoenen die voor de zaal geschikt zijn. 

Als je een keer je tas vergeten bent, dan leen je van school of van je vriendje een 

broekje en een shirtje. Neem de tas regelmatig mee naar huis om de kleren te wassen.  

 

Wat dit jaar nieuw gaat zijn op de MLKing zijn de remedial bewegingsonderwijs (RBO). 

Het komt voort uit het feit dat de maatschappelijk trend is dat kinderen steeds slechter 

bewegen. Om dit tegen te gaan en de kinderen bij ons op school te stimuleren in hun 

motorische vaardigheden start vanaf dit schooljaar de RBO. Het zijn lessen waarbij 

kinderen in kleine groepen extra hulp krijgen. Tijdens de lessen gaan we de individuele 

vaardigheid vergroten. Door middel van pre teaching de drempel van een reguliere 

bewegingsonderwijs les verlagen. En werken we aan het zelfvertrouwen door 

oefeningen te doen die aansluiten bij het leerproces die de succeservaringen vergroten. 

Kinderen uit de groepen 3 en 4 worden hiervoor uitgenodigd in de derde schoolweek. 

De RBO lessen worden één keer per week aangeboden en zijn onder schooltijd. 
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