
 
Nieuwsbrief 01 - 24 augustus  

Algemeen 

Voor en tijdens de zomervakantie wordt veel tijd gestoken in het maken van plannen              

voor het nieuwe schooljaar. Een mooie periode waarin wij als team veel praten over het               

onderwijs op onze school. Nog mooier is de start van een nieuw schooljaar als de               

kinderen (flink gegroeid) vol enthousiasme en spanning voor de eerste schooldag de            

school inlopen. Zoekend naar het nieuwe leslokaal, een plekje voor jas en tas en zoekend               

naar je plekje in de klas. In diverse groepen zijn kinderen van andere scholen              

ingestroomd. Voor hen is het allemaal extra spannend. Gelukkig merken wij als            

leerkrachten dat die spanning bij de kinderen meestal snel verdwijnt. Vandaag           

(donderdag) lijkt alles alweer normaal. Maar de schijn bedriegt, juist in die eerste twee              

weken besteden wij in de groepen extra veel tijd aan kennismaking en groepsvorming.             

Hiervoor gebruiken wij de lessen van de Kanjertraining. Afgelopen jaar hebben alle            

leerkrachten hiervoor een nascholingstraject gevolgd. De nieuw gekomen leerkrachten         

gaan dit jaar op cursus om zich de werkwijze van de Kanjertraining eigen te maken.               

Mieke (onze intern begeleider) gaat een opleiding volgen om de Kanjerlessen in de             

groepen beter te kunnen coördineren en op elkaar af te stemmen. Daarom zal zij ook               

regelmatig, samen met de eigen groepsleerkracht, de lessen geven.  

 

Mededelingen 

- De nieuwsbrief verschijnt dit jaar één keer in de drie weken. De verschijningsdata staan 

  aangegeven in de jaarkalender. 

- Voor de zomervakantie heeft u een folder met informatie over het schooljaar 

  2017-2018 ontvangen. Deze is nogmaals als bijlage toegevoegd met de meest actuele 

  informatie. 

- Woensdag 6 september trappen de groepen 7 en 8 af met de vernieuwde opzet van de 

  workshops. Vanaf dit jaar noemen we dit Masterclasses. Meer info hierover is te lezen in 

  bijgaande folder. Deze is ook voor de zomervakantie gemaild. 

- Dinsdag 19 september komt de werkgroep TSO samen om de overgang naar de nieuwe 

  schooltijden te monitoren. Hoe loopt het, wat zijn de ervaringen, moeten we nog iets 

  regelen, etc. Na deze bijeenkomst volgt nog één bijeenkomst in december. Heeft u 

  vragen, opmerkingen of wilt u iets delen met de werkgroep, laat het ons gerust weten. 

  Dat kan via het mailadres van de school: directie@mlking.eu 

 

Noodnummers 

Kloppen uw adresgegevens en noodnummers nog? In het belang van          

de kinderen is het heel belangrijk dat dit op orde is. Jaarlijks worden             

wij toch een aantal keren geconfronteerd met het gegeven dat wij           

niemand kunnen bereiken als er iets aan de hand is met het kind. Dat              

is vooral voor het kind heel vervelend. Alle kinderen krijgen binnenkort           

een lijst met adresgegevens van de groep mee naar huis. Daarop staan            

de gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Heeft u bezwaar tegen het delen van deze                

gegevens, wilt u dit dan voor vrijdag 1 september aan ons kenbaar maken. 

Daarnaast is het belangrijk dat de noodnummers kloppen. Deze worden niet gedeeld met             

andere ouders. Tijdens de informatieavond krijgt u de gelegenheid deze te controleren,            

wijzigingen kunt u voor die tijd al doorgeven aan de leerkracht. 

 

Social Schools 

Op onze school maken wij gebruik van Social Schools. Uit gesprekken met Social Schools 

blijkt dat wij een grote en actieve gebruikersgroep hebben. Nagenoeg alle ouders hebben 

een account en volgen de actuele berichten vanuit school. Heeft u nog geen account dan 

kunt u dit zelf heel gemakkelijk regelen via de website van onze school: 

http://www.mlkingschoolmaartensdijk.nl/ 

Klik rechts bovenin op de knop “Login”  

en klik vervolgens op “Nog geen account? Maak account aan” 

Na goedkeuring van onze kant heeft u toegang tot Social Schools.  

 

http://www.mlkingschoolmaartensdijk.nl/
mailto:directie@mlking.eu


 

Het aanmelden bij Socials Schools kan niet via een mobiele telefoon. Na eenmalige             

aanmelding kan Social Schools wél gebruikt worden op de telefoon. 

 

Het is ook mogelijk om zelf berichten te plaatsen. Wij hebben afgesproken dat hier alleen               

schoolgerelateerde berichten gepost mogen worden, bijvoorbeeld foto’s gemaakt tijdens         

een schoolactiviteit. Dit platform is uitdrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke of niet            

school gerelateerde berichten. Deze zullen worden verwijderd. 

 

Wij gebruiken Social Schools vooral voor het delen van activiteiten die op en rond de               

school plaatsvinden. Officiële brieven vanuit school worden altijd via ons          

administratiesysteem Parnassys verstuurd. 

Wij krijgen regelmatig berichten van ouders die de (nieuws)brieven vanuit Parnassys niet            

ontvangen. Controleer in dat geval de spam instellingen, vaak blijkt Parnassys           

geblokkeerd te staan.  

 

Informatieavond 

De informatieavond staat gepland op woensdag 6 september. De opzet van de avond is              

anders dan u van ons gewend bent. Dit jaar hebben wij gekozen voor één              

informatieavond voor alle groepen. De groepen zijn verdeeld over twee rondes. Tussen            

beide rondes zal er in de hal van de school een korte presentatie worden gegeven door                

directie, medezeggenschapsraad en oudervereniging.  

 

18:45 uur Inloop met koffie 

19:00 uur Ronde 1 (groep 1/2, 5 en 6) 

19:45 uur Welkom + algemene informatie + methodes inzien 

20:15 uur Ronde 2 ( groep 3, 4, 7 en 8) 

21:00 uur Tijd om vragen te stellen tijdens uitloop 

21:15 uur  

 

Dinsdag 3 oktober staat er een extra informatieavond gepland over de verwijzing naar 

het VO voor groep (7 en) 8. Tijdens de informatieavond van 6 september gaan we hier 

nog niet verder op in. 

 

Alle teamleden zijn de hele avond aanwezig. De avond duurt tot uiterlijk 21:15 uur. 

 

Kanjertraining 

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining heeft een positieve             

invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid             

van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een              

sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de        

individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. U zult daar wellicht            

via uw kind wel wat van horen. Ook verwijzen wij u graag naar de website               

www.kanjertraining.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanjertraining.nl/


 

Klusavond  

Dit jaar starten we met iets nieuws, klusavonden. De eerste staat gepland op             

woensdag 27 september. Tijdens een klusavond gaan wij met ouders een aantal            

kleine klussen in de school doen. Praktische klussen waar leerkrachten niet aan            

toekomen en die relatief veel geld kosten om door een bedrijf te laten uitvoeren. U kunt                

hierbij denken aan het ophangen van een schilderij, het repareren van een deurklink, het              

sauzen van een muurtje, etc. etc. Een mooie gelegenheid om als ouder praktisch             

betrokken te zijn bij het netjes houden van de school. Er zijn inmiddels al wat               

aanmeldingen van ouders die willen helpen, maar we kunnen nog wel wat extra hulp              

gebruiken. Wilt u ons helpen, dan graag even een mailtje naar directie@mlking.eu 

. Voor ons is het handig om ongeveer te weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen in                 

verband met inkoop en planning. 

 

Voor de eerste klusavond staan de volgende klussen al gepland (onder voorbehoud): 

- een haak bij de kleuteringang om de deur open te houden 

- een aantal deurklinken repareren/vervangen 

- vitrinekasten van de muur halen 

- wand sauzen 

- stickers plakken op kluisjes 

- haak uit de muur halen 

etc. 

 

We beginnen om 19:00 uur met een kopje koffie, daarna gaan we praktisch aan de slag                

en vervolgens drinken we (met de liefhebbers) nog wat na afloop. 

Naast het praktische belang voor de school is de klusavond ook een mooie gelegenheid              

om kennis te maken met andere ouders. 

 

Korfbalwedstrijden 

Woensdag 27 september zijn groep 3 en 4 aan de beurt. Vrijdag 29 september ‘s               

morgens groep 5 en 6, ‘s middags groep 7 en 8. Voor de groepen 3 t/m 6 verandert er                   

niets aan de schooltijden. Alleen groep 7 en 8 gaan tot ongeveer 15:30 uur door. Daarna                

mogen ze zelfstandig vanaf het korfbalveld naar huis. Hebt u zin om te komen              

aanmoedigen als uw kind speelt dan bent u natuurlijk van harte uitgenodigd! 

 

Kalender (Herhaald bericht) 

Dit jaar gaan we iets anders om met de kalender. Normaal ontving u een kalender op                

papier. Met de steeds verdergaande digitalisering hebben wij ervoor gekozen om de            

kalender dit jaar via Google te delen. Dit sluit mooi aan op de werkwijze in onze school.                 

De kinderen en leerkrachten werken allemaal met Google for Education. Dit deel van             

Google is vrij van reclame en speciaal ingericht voor het onderwijs. De kalender is in te                

zien via de volgende link (even knippen en plakken in de adresbalk): 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mlking.eu_om9kflq1e7b89g59mq3bsv

og28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam%22%20style=%22border:

%200%22%20width=%22800%22%20height=%22600%22%20frameborder=%220%2

2%20scrolling=%22no%22%3E%3C/iframe%3E 

 

U kunt de kalender ook toevoegen aan uw eigen Google agenda. Daarvoor is een              

zip-bestand toegevoegd. Via de helpfunctie in Google staat stap voor stap uitgewerkt hoe             

dit moet. Ook kunnen de afspraken worden toegevoegd aan de Apple kalender. 

 

Tenslotte hebben wij ook een pdf-bestand aan deze mail toegevoegd met alle belangrijke             

data. Dit is feitelijk een print van de kalender. 

 

Mocht u liever een papieren uitdraai van deze kalender ontvangen? Dat kan ook, we              

hebben een aantal exemplaren op school liggen. Vraag er gerust om bij Arjan of Corinne. 

 

mailto:arjan@mlking.eu

