
 

 
Nieuwsbrief 05 - 23 november 

 

Algemeen 

De decembermaand staat voor de deur. Een drukke periode voor de school. Naast het              

voorbereiden van de rapportgesprekken zijn we druk bezig om het Sinterklaasfeest en de             

Kerstvieringen voor te bereiden. Een mooie en sfeervolle periode in de school. Afgelopen             

week zijn een aantal ouders druk bezig geweest om de school in Sinterklaassfeer te              

brengen. Het ziet er allemaal weer mooi en gezellig uit. Echter, maandag stond er een               

brandweerman voor de deur voor de jaarlijkse controle van het gebouw. Hij schrok van              

alle vlaggenlijnen in de school. Het ziet er gezellig uit, maar bij brand zijn deze vlaggen                

levensgevaarlijk. We hebben ze, op advies van de brandweer, weggehaald. Om het            

gebouw toch een feestelijk tintje te geven zullen we op zoek gaan naar een andere               

manier van versieren. Sfeervolle accenten in plaats van versieringen door het hele            

gebouw. Dit komt ook ten goede aan de rust in de school. Veel kinderen zijn drukker dan                 

normaal omdat alle festiviteiten ook de nodige spanning met zich meebrengen. Niet alle             

kinderen kunnen daar even goed mee om gaan. Afgelopen zomer zijn de gangen             

geschilderd. Daarbij hebben wij, mede omwille van een rustige leer-werkomgeving,          

gekozen voor de huidige kleurstelling. Met nog ruim vier weken te gaan tot de              

kerstvakantie is het prettig als de kinderen, naast alle leuke festiviteiten, ook nog             

aandacht hebben voor het reguliere schoolwerk.  

In overleg met de oudervereniging zullen wij ook gaan bekijken hoe wij de             

kerstversieringen op een veilige en sfeervolle manier in het gebouw kunnen aanbrengen.            

Heeft u ideeën of suggesties, laat het ons gerust weten.  

 

Mededelingen 

- Dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Deze dag kent de             

gebruikelijke lestijden: 8:30 uur tot 14:00 uur. 

- Woensdag 6 december beginnen de lessen om 9:30 uur. Heeft u geen opvang             

dan zijn de kinderen ook om 8:30 welkom. 

- Donderdag 7 december organiseren wij voor groep 7 en 8 onze jaarlijkse            

scholenmarkt. Verschillende middelbare scholen zullen zich deze avond        

presenteren. Kinderen van de andere scholen in Maartensdijk zijn ook          

uitgenodigd. 

- Donderdag 21 december vieren wij het kerstfeest met kinderen en ouders. Wij            

doen dit in onze eigen school. Meer info verderop in deze nieuwsbrief. 

- Vrijdag 22 december géén inloop, de lessen starten om 8:30 uur. Wél zijn de              

kinderen op 12:00 uur vrij.  

 

Trefwoord 

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). 

 

Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven 

■ Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke 

geschenken, het belang van delen en geven. 

■ Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2). 
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Sinterklaas 

De intocht van Sinterklaas verloopt dit      

jaar iets anders dan gebruikelijk. Dit      

heeft te maken met de aanwezigheid      

van het Pietenorkest. Sinterklaas en     

het Pietenorkest kunnen pas om 9:00      

uur bij onze school zijn. De kinderen       

worden tussen 8:20 en 8:30 uur op       

school verwacht en gaan eerst naar het       

eigen klaslokaal. Tegen 9:00 uur gaan      

we met z’n allen naar buiten om       

Sinterklaas welkom te heten op de      

Martin Luther Kingschool.  

Om onnodig heen en weer rijden te voorkomen, bieden wij ouders tijdens het wachten              

een kopje koffie aan. U bent van harte uitgenodigd om met ons Sinterklaas en zijn               

Pietenorkest te verwelkomen.  

 

Mogelijk tweede stakingsdag 

Afgelopen week heeft u een brief ontvangen over de mogelijke          

stakingsdag op dinsdag 12 december aanstaande. De brief die u          

heeft ontvangen geeft uitleg over de redenen van de mogelijke          

staking. We doen dit niet zonder reden en gaan veel liever gewoon            

met de kinderen aan het werk. 

 

Helaas werden wij afgelopen week geconfronteerd met een tweetal zieke leerkrachten en            

geen beschikbaarheid van invallers. Dankzij de flexibiliteit van het vaste team en het             

verschuiven van werkzaamheden hebben wij ternauwernood kunnen voorkomen dat wij          

groepen naar huis hebben moeten sturen. Dit geeft veel onrust in een toch al drukke tijd.  

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de mogelijke staking, laat het ons gerust weten. 

 

Kijkmoment 

In de jaarkalender staat op donderdag 25 januari een kijkmoment gepland. Om dit             

moment samen te laten vallen met de afsluiting van ons project ‘De Gouden Eeuw’              

organiseren wij het kijkmoment een week later. U bent donderdag 1 februari tussen             

17:00 en 18:00 uur van harte welkom om samen met ons dit project af te sluiten en                 

daarnaast het werk van de kinderen te komen bekijken. 

 

Alleen naar binnen 

Wij zien ‘s morgens altijd veel ouders met de kinderen mee naar binnen lopen. Sommige               

ouders vinden het prettig om de kinderen tot in de klas te brengen. Ooit hebben wij                

afgesproken dat wij verwachten dat de kinderen vanaf groep 4 zelfstandig de school             

binnenkomen. Anderzijds vinden wij het contact met ouders heel prettig en belangrijk.            

Daarom vinden wij het geen probleem als u met de kinderen mee de school in loopt. Wij                 

vragen u wel om vanaf groep 3 niet meer mee de klas in te lopen. Daarnaast vragen wij                  

u om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Dat de kinderen bijvoorbeeld zélf              

hun tas of huiswerkmap meenemen naar school. Zijn ze hun huiswerkmap vergeten, dan             

dragen ze daar zelf de consequenties voor. Vaak zien wij ouders achter de kinderen              

aanhollen. Heel begrijpelijk, echter wij benoemen dit niet zonder reden. Hiermee willen            

wij de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de  kinderen stimuleren. 
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De gang bij de kleutergroepen is helaas heel nauw. Daarom broertjes en zusjes in hogere               

groepen graag via de hoofdingang naar binnen laten gaan. Daarnaast de tip dat ouders              

met kinderen in groep 1/2b (groep Joyce) ook via de hoofdingang naar het lokaal mogen               

lopen. Dit geeft mogelijk iets meer lucht in de drukke kleutergangen. De komende             

periode kunnen we ervaren hoe dit ons in de praktijk gaat bevallen. 

 

Kerst 2017 

De Sint is nog maar net in het land en toch zijn achter de schermen de voorbereidingen                 

voor Kerst in volle gang. Het thema van het Kerstfeest is dit jaar: geven. En dat past                 

prima in de winterperiode waarin drie christelijke feesten elkaar opvolgen waarbij het            

geven een belangrijke rol speelt. 

Allereerst wordt er in november gezongen en verteld over Sint          

Maarten, de Romeinse officier die de helft van zijn soldatenmantel          

weggaf aan een arme bedelaar. Zijn eigen helft, wel te verstaan. Die            

had hij zelf betaald; de andere helft van de mantel was en bleef             

eigendom van de keizer bij wie hij in dienst was.  

Na Sint Maarten volgt het feest van Sinterklaas die alles weet van cadeaus             

geven. De heilige Nicolaas gaf, volgens een van de vele eeuwenoude legendes,            

geld aan de arme vader van drie meisjes die zonder bruidsschat niet            

uitgehuwelijkt konden worden.  

En ten slotte: Kerstmis. In de aanloop naar dit feest geeft Nederland            

royaal aan Serious Request en op de feestdag zelf zie je soms geschenken onder              

de kerstboom liggen, al dan niet geschonken door de kerstman.  

Zonder versiering, een heerlijke maaltijd en feestelijke lichtjes is Kerstmis ook           

niet compleet, zegt een liedje in de kerstviering. En het verhaal over de geboorte              

van Jezus van Nazareth kunnen we daarbij zeker niet missen.  

 

We hebben er dit jaar voor gekozen kerst gewoon op school te vieren. Dit doen we op                 

vier verschillende plekken, met vier verschillende onderdelen. In de uitnodiging die u            

begin december ontvangt, staat via welke ingang u naar binnen kunt, waar de viering              

start en welke route door de school u volgt zodat u alle vier de verschillende onderdelen                

van de Kerstviering beleeft.  

In tegenstelling tot wat in de jaarkalender staat, starten we op donderdag 21 dec om               

18.30u. Na afloop rond 19.45u is er op het plein een gezellig samenzijn. 

 

Pak ’t aan! 

(Online) pesten voorkomen en    

aanpakken kunnen wij niet alleen.     

Dat doen wij samen met de kinderen       

en hun ouders. In de groepen wordt       

regelmatig over ‘respectvol omgaan    

met elkaar’ gesproken. Daarvoor    

gebruiken wij de Kanjermethode. Al     

onze leerkrachten zijn   

Kanjer-gecertificeerd of gaan daar    

een opleiding voor volgen. Om het      

jaar gaat het hele schoolteam op      

herhalingscursus en Mieke is als     

intern begeleider opgeleid om de     

Kanjerlessen te coördineren. Zij is     

tijdens de Kanjerlessen regelmatig in     
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de groepen aanwezig om zelf lessen te geven en/of de leerkracht te ondersteunen. Hier              

investeren wij als school veel tijd en energie in omdat het welbevinden van kinderen              

voorwaarde is om tot leren te komen.  

Wij hebben echter ook uw hulp nodig. Alleen dan kunnen wij op een krachtige manier               

laten zien hoe je respectvol met elkaar om moet gaan. Kinderen moeten dat leren. Wij               

zijn als leerkrachten, ouders en verzorgers rolmodellen voor de kinderen. Het gedrag dat             

wij laten zien nemen de kinderen over, zowel in positieve als in negatieve zin.  

Dinsdag 30 januari organiseert de oudervereniging een thema-avond over dit onderwerp.           

Daarnaast vragen wij om met uw kinderen te praten, te luisteren naar de verhalen waar               

de kinderen mee thuis komen. Ontvangt u signalen van niet respectvol gedrag (pesten),             

laat het ons gerust weten. In onze lessen kunnen wij dan extra aandacht geven aan de                

oorzaken van dit gedrag. 
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