
 

 
Nieuwsbrief 03 - 05 oktober 

 

Algemeen 

Afgelopen week stond de eerste klusavond gepland. Samen met een vijftal ouders            

hebben wij een hele lijst met klussen afgewerkt. Klussen die normaal blijven liggen             

omdat daar geen tijd voor is of omdat het te duur is om daar iemand voor te laten                  

komen. Een mooie vorm van ouderbetrokkenheid.  

Te duur en geen tijd zijn bekende       

problemen in het onderwijs. Daarom     

was de school vandaag de hele dag       

gesloten. Een aantal collega’s is naar      

Den Haag afgereisd om hun bijdrage te       

leveren aan de staking (zie foto). In de        

eerste plaats om te staken tegen de       

hoge werkdruk, maar ook voor een      

hoger salaris. Met de komst van      

passend onderwijs is de werkdruk in      

het onderwijs behoorlijk toegenomen.    

Daar mag dan ook wel wat tegenover       

staan om dit mooie vak aantrekkelijk      

te houden.  

 

Koffiemoment nieuwe ouders 

Woensdag na de herfstvakantie (25 oktober) staat er        

een koffiemoment gepland voor nieuwe ouders: Zijn       

uw kinderen onlangs gestart bij ons op school dan         

zijn wij heel benieuwd naar uw ervaringen. Hoe bevalt         

het op de nieuwe school? Hebben de kinderen hun         

plekje al gevonden? Heeft u zelf nog vragen,        

opmerkingen of tips voor ons over de eerste periode         

op de Martin Luther Kingschool, wij horen het graag.  

Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn         

voor de schoolprestaties van hun kind.      

Ouderbetrokkenheid heeft zowel direct als indirect      

invloed. De kern van ouderbetrokkenheid bestaat uit       

goede communicatie. 

 

Welkom juf Annemarie en juf José 

Afgelopen week heeft juf Paulien te kennen gegeven te stoppen met werken op de Martin               

Luther Kingschool. Sinds de start van dit schooljaar werkte ze op woensdag in groep 5 en                

op donderdag en vrijdag in groep 4. Persoonlijke omstandigheden liggen ten grondslag            

aan haar vertrek. 

 

In groep 5 komt juf Annemarie op de woensdag werken. Zij start na de herfstvakantie.               

Annemarie werkt op maandag en dinsdag in groep 7. 

 

In groep 4 komt op donderdag en vrijdag juf José terug. José heeft afgelopen jaar               

langdurig ingevallen in groep 3. Zij kent de kinderen en is een ervaren leerkracht.  

 

 

 

 



 

Mededelingen 

● Om het speelgedrag op het plein te stimuleren leert meester Jan de kinderen leuke              

pleinspellen aan. Dat was woensdag direct al te zien op het plein. De kinderen              

kunnen daar thuis vast wel wat over vertellen. 

● Na de herfstvakantie willen wij het knikkeren promoten. In de klassen zullen wij hier              

aandacht aan besteden. Tijdens de vakantie kunnen de kinderen alvast oefenen. 

 

Nieuwe schooltijden 

Dinsdag 19 september is de werkgroep die de nieuwe schooltijden heeft voorbereid bij             

elkaar gekomen om te kijken hoe de overgang is verlopen. Alle leden van de werkgroep               

(ouders en teamleden) hebben alleen maar positieve reacties ontvangen via ouders. Er            

zijn wel een aantal opmerkingen geplaatst die wij via de nieuwsbrief willen delen. Deze              

hebben echter meer met de school an sich te maken. 

● Sommige kinderen hebben iets meer tijd nodig om te eten. 

Hier hebben wij met het team over gesproken. Dit speelt niet in alle groepen. De               

kleutergroepen nemen al meer tijd voor de lunch. In de groepen waar dit speelt is               

ervoor gekozen om na de pauze een moment van voorlezen in te plannen. Tijdens              

het voorlezen kunnen de kinderen de laatste happen brood opeten. 

● Voor groep 1 zijn de dagen soms te lang. Het is voor ouders niet duidelijk dat                

kinderen in groep 1 eerder gehaald mogen worden.  

Dit hebben wij besproken met de leerkrachten die werkzaam zijn in groep 1 en 2. Er                

zal naar ouders duidelijker gecommuniceerd worden dat dit mogelijk is. Daarnaast           

gaan we deze informatie opnemen in de folder die nieuwe ouders ontvangen. 

● Kluisjes zonder namen geven verwarring in groep 4.  

De kinderen hebben een eigen kluisje toegewezen gekregen. 

● Het valt op dat veel ouders lang in de school blijven hangen na 8:30 uur. De lessen 

kunnen dan pas na half negen beginnen. Er komen relatief veel kinderen laat op 

school. Voorstel: In nieuwsbrief 8:20 uur deur open, om 8:25 uur moeten de 

kinderen op school zijn. 

In Nieuwsbrief 02 is dit genoemd. Om 8:30 uur gaan de deuren bij de kleuters en 

Topkids dicht. Laatkomers moeten dan aanbellen bij de hoofdingang.  

 

Donderdag 14 december staat er een laatste bijeenkomst van de werkgroep gepland. Wij             

hebben afgesproken dat wij deze bijeenkomst laten vervallen tenzij er dringende zaken            

te bespreken zijn. De overgang naar de nieuwe schooltijden is zo goed verlopen dat wij               

een extra avond niet nodig achten. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben              

over de overgang naar de nieuwe schooltijden, laat het ons gerust weten. Dat kan              

mondeling of via directie@mlking.eu. 
 

Muziek op School 

Eindelijk is het dan zo ver. In samenwerking met Kunst & Genoegen (de lokale              

muziekvereniging) kunnen wij onze muzieklessen een impuls geven. We starten na de            

herfstvakantie in groep 6. De kinderen krijgen gedurende langere periode een           

muziekinstrument in bruikleen. Dit instrument mogen ze ook mee naar huis nemen.            

Wekelijks krijgen de kinderen muziekles van een vakleerkracht. Vrijdag 16 februari volgt            

er dan (‘s avonds) een afsluitend concert in De Vierstee, samen met het orkest van Kunst                

& Genoegen. Noteert u deze datum vast in de agenda? 

In de tweede helft van het schooljaar volgt groep 5 met een vergelijkbaar programma. 

 

Na de herfstvakantie starten ook de groepen 3 en/of 4. Dit moeten we nog nader               

inplannen. Zij krijgen zogenaamde ‘kabouterlessen’. Een algemene muzikale vorming.         

Deze lessen worden gegeven door ervaren leden van Kunst & Genoegen. 

 

Voor de overige groepen hebben wij een speciale verrassing rond Sinterklaas. 
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De aanschaf van de muziekinstrumenten en het geven van de lessen door vakdocenten             

kost behoorlijk wat geld. Om de kosten te dekken organiseren wij woensdag 1 november              

een sponsorloop. Afhankelijk van de opbrengst kunnen wij extra muzieklessen inplannen.           

Binnenkort ontvangt u meer informatie over dit evenement. 

 

Kijkmoment  

Donderdag 12 oktober staat het eerste kijkmoment van dit schooljaar gepland. Tijdens            

het kijkmoment krijgen kinderen en ouders de gelegenheid om in de klas, samen het              

gemaakte werk van de kinderen te komen bekijken. 

Dit keer hebben wij een bijzonder kijkmoment, want tijdens het kijkmoment probeert            

groep 8 zoveel mogelijk boeken te verkopen. We zijn druk bezig met het inzamelen van               

boeken. Veel kinderen en ouders hebben hun ‘oude’ kinderboeken al aan school            

geschonken. Met de opbrengst van de verkoop kan de school weer nieuwe actuele             

leesboeken kopen. Op deze manier houden we onze collectie aantrekkelijk voor de            

kinderen. 

Tijdens het kijkmoment is er, op uitnodiging van zijn leerlingen, ook een muziekdocent             

van de muziekschool aanwezig. Hij neemt zijn cello mee en de kinderen krijgen ook de               

mogelijkheid om te proberen een stukje op een cello te spelen. 

Tenslotte is het Leger des Heils aanwezig. Zij zoeken nieuwe pleeggezinnen. Wij vinden             

het passend bij de identiteit van de school om hen deze ruimte te bieden. Zie kader voor                 

meer info. 

Naast het bekijken van het werk van de kinderen in de groepen is het mogelijk om een                 

kijkje te nemen in het XL-lokaal helemaal achterin de school (voormalige ruimte            

logopedie). Juf Marijke is tijdens het kijkmoment aanwezig. 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Misschien heeft u ook in het nieuws gehoord dat er zich steeds minder nieuwe 

pleegouders aanmelden. Terwijl er meer pleeggezinnen nodig zijn om kinderen een 

goede (tijdelijke) plek te bieden. Door de nieuwe wet op de Jeugdzorg sluiten groepen 

in instellingen. Dat is een goede ontwikkeling, het is voor kinderen en jongeren 

namelijk beter om in een gezin op te groeien. Maar er zijn nu onvoldoende gezinnen 

om al deze kinderen een goede en stabiele plek te bieden. Hierdoor 

verblijven zij soms onnodig lang in de instelling en vertraagt hun ontwikkeling. 

 

Tijdens de kijkmiddag (donderdag 12 oktober) is een medewerker van het 

Leger des Heils aanwezig om informatie te geven over pleegouderschap bij TFCO. Dit is 
de afkorting voor Treatment Foster Care Oregon en staat voor een methode waarmee 

jongeren van 12 tot 18 jaar in een speciaal getraind gezin geholpen worden hun leven 

weer op de rit te krijgen. Voor dit herstel verblijven de jongeren individueel negen 

maanden in een zogenaamd opvoedgezin. De opvoedouders worden hier goed op 

voorbereid en getraind en krijgen tijdens de negen maanden intensieve begeleiding. 

 

Als school bieden wij het Leger des Heils de mogelijkheid om u vrijblijvend te 

informeren over deze vorm van pleegzorg. Wij vinden het belangrijk dat deze jongeren 

zo snel mogelijk een warme en stabiele plek vinden! Wij hopen dat u tijdens de 

kijkmiddag een moment heeft om even stil te staan bij TFCO. 

 

Voor meer informatie over deze vorm van pleegzorg kijk dan op 

www.legerdesheils.nl/tfco.  

U kunt ook bellen met Antoinette Dijkshoorn, functionaris werving selectie en training 

opvoedouders TFCO, 

06-51036933 of opvoedouder@legerdesheils.nl. 
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