
 

 
Nieuwsbrief 06 - 14 december 

 

Algemeen 

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben diverse activiteiten plaatsgevonden in de school. We            

hebben rapportgesprekken op een nieuwe manier gepland, de gesprekken gevoerd.          

Sinterklaas is op bezoek geweest en nu zitten we middenin de voorbereidingen van het              

kerstfeest. Onderwijl wordt ook hard gewerkt aan de voorbereidingen voor onze           

projectweken over ‘De Gouden Eeuw’ welke direct na de kerstvakantie van start gaan.             

Eerlijk is eerlijk, de stakingsdag kwam wat dat betreft goed uit. Na een bijeenkomst van               

alle Delta-scholen en een toespraak van Martin van Veelen in Het Lichtruim, zijn wij              

praktisch aan de slag gegaan met alle voorbereidingen. Wij zien uit naar een kerstfeest in               

de school en een paar mooie projectweken waarbij kinderen in alle groepen op speelse              

en creatieve manier kennismaken met ‘De Gouden Eeuw’. Dergelijke activiteiten op een            

goede en zinvolle manier invulling geven kan alleen met een team van betrokken en              

hardwerkende leerkrachten. De dagelijkse activiteiten blijven namelijk gewoon hun         

doorgang vinden. Ook hulp van ouders is een belangrijke voorwaarde om deze            

activiteiten te organiseren. Wij zijn dan ook heel blij dat zoveel ouders ons ondersteunen              

in het werk. Zonder hen zou veel minder mogelijk zijn. Samen werken we aan de school                

waar onze dromen werkelijkheid worden. 

 

Overigens, heeft u naar aanleiding van de rapportavonden of         

Sinterklaas feedback voor ons, laat het gerust weten        

(directie@mlking.eu). Wij hebben met de nieuwe manier van        

gesprekken plannen geleerd dat wij af en toe een pauze blok           

moeten plannen om uitloop op te vangen. Bovendien gaan         

wij controleren of ouders eraan denken om 10 minuten         

ruimte te plannen tussen twee opeenvolgende gesprekken.       

Beide punten hebben voor verstoring gezorgd tijdens de        

rapportavonden. 

 

Mededelingen 

- Donderdag 21 december kerstviering op school. Meer info in deze nieuwsbrief. 

- Vrijdag 22 december les vanaf 8:30 uur tot 12:00 uur.  

De kinderen zijn ‘s middags vrij. 

- Vanaf 8 januari t/m 1 februari staat onze school in het teken van ‘De Gouden               

Eeuw’. De kijkmiddag, met spetterende afsluiting staat gepland op 1 februari           

tussen 17:00 en 18:00 uur.  

- Woensdag 17 december staat de tweede klusavond gepland, deze is verplaatst           

naar donderdag 18 januari (19:00 - 21:00 uur). Veel mensen sporten           

woensdagavond. Komt u ook helpen? Laat het ons svp weten ivm planning en             

inkoop (directie@mlking.eu). 
Dinsdag 17 en 23 januari staan de adviesgesprekken voor groep 8 gepland. 

- Dinsdag 6 februari staat er een informatieavond vanuit de Oudervereniging          

gepland. Er wordt uitleg gegeven over de Kanjertraining, de methode voor sociaal            

emotionele vorming welke wij op school gebruiken. 

- Vrijdag 16 februari uitvoering groep 6 in De Vierstee. De kinderen krijgen            

wekelijks muziekles en treden vrijdag 16 februari op in De Vierstee, samen met             

Kunst & Genoegen.  

18:30 - 19:30 uur generale repetitie voor de kinderen van groep 6. 

19:30 - 21:00 uur optreden van groep 6 in De Vierstee. 
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Trefwoord 

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). 

 

Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact 

■ Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de              

ander. 

■ Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van                 

een verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene           

(Johannes 9); De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15). 

 

Aanmelding nieuwe kinderen 

Met regelmaat ontvangen wij aanmeldingen van kinderen die bij ons op school willen             

komen. Daar zijn wij heel blij mee. Gevolg is wel dat de kleutergroepen behoorlijk vol               

stromen. Om alle kinderen voldoende aandacht te kunnen blijven geven hebben wij een             

aantal maatregelen genomen. Zo krijgen de kinderen van groep 2 één keer per week              

gymles van meester Jan in De Vierstee. Op dat moment geven juf Joyce en juf Manon de                 

kinderen van groep 1 extra aandacht. De afgelopen periode hebben wij hiermee            

‘proefgedraaid’ en dat verloopt naar wens. 

Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken of wij de kleutergroepen extra ondersteuning            

kunnen bieden, bijvoorbeeld door de inzet van een onderwijsassistent.  

Tussen de beide kleutergroepen bevindt zich een deur die beide groepen met elkaar             

verbindt. Deze deur is lang niet gebruikt en gaan we nu weer toegankelijk maken. De               

leerkrachten kunnen op deze manier elkaar wat eenvoudiger ondersteunen. Beide          

groepen volgen hetzelfde programma. Tijdens een werkles kan dan in beide groepen            

ondersteuning geboden worden waar dat op dat moment nodig of wenselijk is. 
  

Om de deur tussen de beide kleutergroepen goed te kunnen gebruiken is het wenselijk              

om het bord in het lokaal van Juf Joyce te          

verplaatsen naar de andere wand. Wij zijn op        

zoek naar een ouder met een stevige       

boormachine en een paar stevige schroeven om       

het bord voor ons op de nieuwe plaats te         

monteren. Eventuele onkosten kunnen worden     

vergoed. De bekabeling van en naar het schoolbord kunnen wij zelf aanleggen. Wie kan              

ons helpen? (directie@mlking.eu) 
 

Website 

Tussen de bedrijven door zijn we bezig met een update van de website. De opmaak en                

de kleurstelling is aangepast. Daarnaast zijn we bezig met het actualiseren van de foto’s.              

Ook is er een agenda toegevoegd aan de website, hierin staan de komende activiteiten              

gepland. We zijn nog zoekende naar de juiste kleurstelling.  

In mei 2018 verandert het een en ander in de privacywetgeving. Het plaatsen van foto’s               

van kinderen op website of social media mag dan niet zomaar meer. Na de vakantie               

zullen wij meer informatie over dit onderwerp geven. 
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Kerstkaarten 

Veel kinderen geven klasgenoten een kerstkaart. Een mooi initiatief om klasgenoten een            

prettige kerst toe te wensen. Wilt u eraan denken dat hiervoor dezelfde afspraken gelden              

als voor het uitdelen van verjaardagskaarten: na 14:00 uur en niet in de klas, tenzij alle                

kinderen in de klas een uitnodiging of kaart ontvangen. 

Voor kinderen kan een kaart of uitnodiging voor een feestje van een vriendje heel              

belangrijk zijn. Uiteindelijk toch niet uitgenodigd worden, is dan een enorme           

teleurstelling en kan tijdelijk voor veel verdriet zorgen. Helemaal wanneer een kind niet             

al te zeker is in vriendschappen of deze niet heel makkelijk maakt. Anderzijds moeten              

kinderen ook leren omgaan met deze teleurstelling (sociale weerbaarheid). Daarom willen           

wij het uitdelen van verjaardags- en kerstkaarten ook niet verbieden maar vragen wij             

ouders en kinderen om deze na schooltijd, buiten het schoolgebouw uit te delen. 

 

Kerstviering 

Volgende week donderdag (21 december) is het zo ver, dan          

vieren we met elkaar op school het kerstfeest. Afgelopen         

vrijdag zijn de uitnodigingen mee naar huis gegaan. In de          

uitnodiging staat via welke ingang u de school in kunt. De           

plekken zijn uitgeteld, voor sommige kinderen zijn rollen        

verdeeld. We willen u dan ook vragen niet onderling te ruilen           

of bij een andere ingang aan te sluiten. De ruimte in de            

school is heel beperkt, vandaar dat we er op toe moeten zien            

dat alleen kinderen van de Martin Luther King en hun ouders (maximaal 2) komen.              

Regelt u svp voor andere familieleden, jonger of ouder, opvang. 

Na afloop bestaat de mogelijkheid met elkaar wat warms te drinken op het schoolplein.              

Daarom vragen wij u om de fiets achterop het plein te plaatsen. We hopen op een                

gezellig, mooi en sfeervol kerstfeest! 

 

Verlof aanvragen 

De laatste weken komen verschillende ouders om verlof te vragen rondom de            

kerstvakantie. De redenen daarvoor zijn divers, variërend van kostenbesparing tot het           

ontbreken van terugvluchten. Heel begrijpelijke argumenten, maar dit mag wettelijk niet.           

Ik wil het nog maar eens op ieders hart drukken dat het geven van bijzonder verlof aan                 

allerlei wettelijke regels is gebonden. In onze schoolgids (zie website) staat uitgebreid            

beschreven wanneer er wel of geen recht is op verlof.  

 

Samenvattend: 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt            

worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de              

specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur                

eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan             

plaatshebben. Het betreft uitsluitend de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. 

Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke           

aard van het beroep in de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de           

leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is         

verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er            

proces-verbaal wordt opgemaakt. 

 

Daarnaast doet het vragen van extra verlof ook een beroep op de leerkracht. Vooral              

wanneer dit verlof na een vakantie wordt aangevraagd. In de klas wordt begonnen met              
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nieuwe lesstof de kinderen krijgen uitleg en gaan hiermee aan de slag. Van de leerkracht               

wordt vervolgens verwacht dat hij/zij de instructie gaat herhalen als een leerling na             

bijzonder verlof terug komt in de klas. Dit gaat ten koste van de hulp aan kinderen die                 

dat nodig hebben en wel gewoon na de vakantie starten. Hoe wenselijk is deze situatie? 

 

Nogmaals: Hoeveel begrip ik ook heb voor het aanvragen van extra verlof voor vakanties              

en hoezeer ik dat de ouders en kinderen gun. Het mag simpelweg niet vanuit de               

wetgeving, het heeft (naam mijn mening) een onwenselijke invloed op de groep en het              

vraagt van de leerkracht extra inzet die ten koste gaat van andere werkzaamheden. 

 

Ik vraag jullie allen met klem om de vakanties binnen de schoolvakanties te plannen. De               

kinderen zijn 12 weken per jaar vrij. De school kan en mag geen verlof toekennen als                

niet aan de voorgeschreven regels wordt voldaan.  

 

Meer info: https://debilt.nl/fileadmin/bestanden/Jeugd_en-onderwijs/Folder_Regionale_leerplicht.pdf 

 

Kerstwens vanuit het team 

Namens het team wens ik iedereen prettige feestdagen en een heel fijne vakantie toe.              

Wij kijken terug op een prettig verlopen jaar waarin wij de samenwerking tussen kind,              

school en ouders als heel plezierig hebben ervaren. Helaas verloopt de ontwikkeling van             

de kinderen niet altijd vlekkeloos. Soms zijn pittige gesprekken gevoerd, echter allemaal            

met de ontwikkeling van de kinderen als uitgangspunt. Dank voor jullie betrokkenheid,            

tips om ons onderwijs te verbeteren en blijken van waardering. 

 

 

Prettige kerstdagen 
 

Gelukkig nieuwjaar 
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