
 

 
Nieuwsbrief 04 - 02 november 

 

Algemeen 

Afgelopen woensdag hebben wij een sponsorloop georganiseerd om de extra impuls die            

wij onze muzieklessen willen geven te kunnen bekostigen. De kinderen hebben flink hun             

best gedaan. Met het opgebrachte geld (ruim 2500 Euro) zijn inmiddels           

muziekinstrumenten aangeschaft waarop de kinderen in groep 5 en 6 tien weken lang             

muziekles krijgen. Gedurende die periode mogen de kinderen het muziekinstrument mee           

naar huis nemen om thuis te oefenen. De sponsorloop heeft de kosten van deze aanschaf               

kunnen dekken. Het inhuren van vakdocenten betaalt de school uit eigen middelen.            

Binnenkort starten de groepen 3 en 4 met piratenlessen. Dit sluit mooi aan op ons (in                

januari geplande) project ‘De Gouden Eeuw’. De groepen 7 en 8 gaan in januari naar               

Bilthoven om een echt concert bij te wonen. Wij zijn nog aan het onderzoeken of we de                 

kleutergroepen ook al iets extra’s kunnen bieden. Afgelopen woensdag hebben wij onze            

handtekening gezet onder dit drie-jarige project. Zodoende krijgen alle kinderen de kans            

om hun muzikale talenten de komende jaren te ontdekken. Wij hopen dat de resultaten              

van deze investeringen in muziekonderwijs zoveel gaat opleveren dat we dit voor langere             

tijd kunnen aanbieden voor onze kinderen. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen:            

dank jullie wel. 

 

 

Mededelingen 

- Vandaag hebben de kinderen de sponsorformulieren weer mee naar huis gekregen           

om het geld in te zamelen. Wij vragen de kinderen het geld in een gesloten               

envelop met naam weer mee te nemen naar school. 

- Komende week is het de Week van Respect. Wij besteden in alle groepen             

aandacht aan dit belangrijke onderwerp. Via Social Schools kunt u volgen wat we             

in de verschillende groepen doen. 

- Vrijdag 17 november start de Week van de Mediawijsheid. Ook aan dit onderwerp             

zullen wij aandacht besteden in de bovenbouwgroepen 

 

 

Informatieavond XL en jaarvergadering Oudervereniging 

Dinsdag 7 november hebben wij een informatieavond gepland over het werken in de             

XL-groep. We beginnen om 18:30 uur en de avond duurt tot 20:00 uur. Eventueel kunt u                

daarna direct aansluiten bij de jaarvergadering van de Oudervereniging.  

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, ook als u geen kinderen hebt                

die werken in de XL-groep. Als het goed is heeft u afgelopen week een brief ontvangen                

met meer informatie. Aanmelden voor deze avond is wenselijk in verband met de             

voorbereidingen. Echter, zonder aanmelding bent u ook van harte welkom. (Ouders die            

zich al hebben aangemeld: dank jullie wel.) 

 

 

Social Schools 

Het is mogelijk om zelf berichten te plaatsen op Social Schools. Wij hebben als regel 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.  
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Sinterklaas 

Dinsdag 5 december bezoekt Sinterklaas onze school. De kinderen hebben die dag            

gewoon les tot 14:00 uur.  

 

 

Identiteit 

Als centrale waarde voor de Martin Luther Kingschool geldt, dat we op respectvolle wijze              

met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur, ras of afkomst. Op onze school            

respecteren wij ieders levensovertuiging. Er zijn kinderen met een verschillende          

achtergrond bij elkaar in de klas. Kinderen leren na te denken over de verschillen tussen               

mensen en hoe wij daar het beste mee om kunnen gaan. Door stil te staan bij                

onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en vrede en verschillende            

religies ontwikkelen kinderen hun eigen waarden. Respect voor elkaar en voor de            

verschillende meningen en religies staan daarbij centraal. 

 

De Martin Luther Kingschool heeft een Algemeen Christelijk karakter, geïnspireerd door           

Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Om invulling te geven aan onze             

identiteit gebruiken wij de methode Trefwoord. Trefwoord brengt aan de hand van            

thema’s twee werelden bij elkaar: de belevingswereld van het kind – in de hedendaagse              

multiculturele en religieuze samenleving – en de Bijbel. De Bijbelverhalen laten een eigen             

licht schijnen op de alledaagse ervaringen van kinderen.  

 

De komende weken besteden wij aandacht aan de volgende bijbelverhalen en de daarbij             

behorende sociaal emotionele onderwerpen.  

 

Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden 

■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt? 

■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8). 

 

Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen 

■ Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen. 

■ Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8). 

 

Misschien goed om thuis eens over door te praten. De kinderen horen            

allerlei verhalen en meningen in de groep, maar hoe wordt daar vanuit            

de thuissituatie naar gekeken. Als school kunnen wij de kinderen          

kennis laten maken met diverse verhalen en meningen. Daar richting          

aan geven is een taak voor ouders/verzorgers. Dit sluit mooi aan op de             

vaker genoemde pedagogische driehoek. 

 

 

Ouderavond 

In de jaarkalender staat op 30 januari een thema-avond van de oudervereniging gepland.             

Helaas blijkt de gastspreker van die avond dan niet te kunnen. Daarom wordt de avond               

verplaatst naar dinsdag 6 februari. Tijdens de       

thema-avond wordt voorlichting gegeven over de      

Kanjertraining, onze methode voor sociaal emotionele      

ontwikkeling. Een mooi onderwerp omdat het de kinderen        

ten goede komt als ouders en school op één lijn zitten en            

‘dezelfde taal spreken’. U bent bij deze alvast van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig              

te zijn en meer te leren over ‘benzine en motor’ en ‘het pettenkwadrant’.  
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Rapportgesprekken 

Donderdag 23 november en dinsdag 28 november staan de rapportgesprekken gepland.           

Vanaf groep 5 verwachten wij dat de kinderen ook aanwezig zijn bij de gesprekken. Het               

gaat immers over de ontwikkeling van de kinderen. 

De inschrijving van de rapportgesprekken gaan we op een andere manier organiseren.            

Het is altijd een hele puzzel de gesprekken in te plannen. Tegenwoordig zijn er ook               

allerlei digitale mogelijkheden die dit veel eenvoudiger maken. Met de ouders van groep             

8 hebben wij een paar keer proefgedraaid om de gesprekken via Social Schools in te               

plannen. Ouders kunnen zich dan zelf inschrijven voor een bepaalde dag en tijd.  

 

Inschrijven voor de rapportgesprekken is mogelijk vanaf maandag 6 november 15:00           

uur. De inschrijving sluit donderdag 9 november om 10:30 uur.  

Het is voor ons de eerste keer dat we op deze manier de rapportgesprekken voor de hele                 

school inplannen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons gerust weten.             

Wij streven naar een eenvoudige manier van inschrijven voor de rapportgesprekken           

waarbij wij ouders zoveel mogelijk keuzemogelijkheden willen bieden. Anderzijds moet          

het werkbaar blijven voor de leerkrachten en de school als geheel. Aan iedere vorm van               

het plannen van rapportgesprekken kleven voor- en nadelen. Wij zien in deze manier van              

plannen vooral veel voordelen. 

 

Mocht het plannen van de oudergesprekken onverhoopt niet goed verlopen dan kunnen            

we nog terugvallen op ons oude systeem. In dat geval krijgt u donderdag 9 november               

een briefje mee naar huis. Er is ons verzekerd (en wij gaan er vanuit) dat het plannen                 

van de rapportgesprekken goed zal verlopen. 

 

 

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage 

Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt? 

Inmiddels hebben al bijna 100 gezinnen dit gedaan, dank daarvoor. 

 

Van de ouderbijdrage worden diverse activiteiten bekostigd, zoals:  

kinderboekenweek;  

sinterklaasfeest;  

kerstviering;  

paasviering;  

masterclasses;  

slotdag  

 

Om deze activiteiten te kunnen blijven bekostigen is uw bijdrage hard nodig.  

Meer info in bijgaande brief, deze is reeds eerder verzonden. 
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