
 

 
Nieuwsbrief 07 - 18 januari 

 

Algemeen 

Na de kerstvakantie zijn wij direct van       

start gegaan met onze projectweken over      

‘De Gouden Eeuw’. De aftrap werd      

gegeven middels een toneelstuk. De     

groepsleerkrachten speelden een   

personage uit ‘De Gouden Eeuw’.     

Vervolgens zijn de kinderen in de klas aan        

de slag gegaan met dit project. Via Social        

Schools en de website zijn de      

ontwikkelingen in de groepen te volgen.  

Donderdag 1 februari ronden wij de      

projectweken af tijdens de kijkmiddag.     

Omdat we tijdens dit kijkmoment veel      

willen laten zien hebben we tijd tijd wat        

opgerekt. We beginnen om 16:30 uur. 

Maar zo ver is het nog niet. Komende        

vrijdag gaan we met hulp van Het Kunstenhuis een lipdub opnemen. ‘s Morgens gaan we               

oefenen. De middag staat in het teken van het maken van de filmopnames. Alle kinderen               

van de school doen mee aan deze lipdub. Tijdens het kijkmoment zullen we de lipdub               

voor het eerst vertonen. 

 

 

Mededelingen 

- Vanavond vanaf 19:00 uur klusavond. 

- Vrijdag 26 januari zou groep 8 meedoen aan een basketbal en lijnbal toernooi in              

De Bilt. Helaas lukt het ons niet om voldoende begeleiders te vinden. Wij hebben              

onze deelname aan deze wedstrijd moeten annuleren. 

- 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. 

 

Trefwoord 

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). 

 

Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient  

■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en                 

ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe             

toekomst. 

■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20);              

De talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder              

vruchten (Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13). 
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Wat is het CJG? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De Bilt is er voor iedereen:             

(aanstaande) ouders, opvoeders, kinderen, jongeren en      

professionals. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of          

ingewikkeld ook. Bij het CJG bent u op de juiste plek. 

Meer info in de brief die als bijlage bij deze nieuwsbrief is            

toegevoegd. 

 

 

Ouderbijdrage 

Sinds kort beschikt de school nieuwe speakers en een versterker. Deze hebben wij             

kunnen aanschaffen dankzij een gift van de oudervereniging. De oudervereniging is           

verantwoordelijk voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Op deze manier komt            

het geld ten goede aan alle kinderen van de school. De nieuwe installatie zal worden               

gebruikt bij vieringen op het leerplein. Wij ondervinden nog wat problemen bij het             

ophangen van de speakers. Tot dit probleem is opgelost gebruiken wij nog de oude set.               

Wij zouden geholpen zijn bij hulp voor het ophangen van de speakers. Wie biedt zich               

aan? 

 

De meeste ouders hebben de ouderbijdrage voor dit        

schooljaar overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Mede      

dankzij uw bijdrage kunnen wij ook grotere projecten,        

zoals nu de projectweken over De Gouden Eeuw,        

financiëren. Mensen met een u-pas vragen wij om een         

kopie van de pas. Dan kunnen wij de vrijwillige         

ouderbijdrage, de bijdrage voor de schoolreizen en eventuele andere excursies in één            

keer innen. We kunnen op school een kopie maken. Loop gerust even langs bij Arjan.  

 

 

Ouderavond 

Dinsdag 6 februari staat er een thema-avond van de oudervereniging gepland. 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 van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn          

en meer te leren over ‘benzine en motor’ en ‘het          

pettenkwadrant’. Vanaf 19:15 uur inloop met koffie en thee. Om 19:30 uur starten we              

inhoudelijk.  

In verband met de voorbereidingen vinden wij het prettig als u zich van te voren opgeeft.                

Dit kan via Social Schools. Op de telefoon onder de knop ‘agenda’, een beetje naar               

beneden scrollen tot dinsdag 6 februari en de keuze maken.  

 

 

groep 1/2 - Kleutergroepen 

De kleutergroepen krijgen vanaf het einde van deze maand, twee dagen per week, extra              

ondersteuning. Tanja Scholma, moeder van Norah (6) en Senna (8), gaat een opleiding             

tot onderwijsassistent volgen en komt bij ons praktijkervaring opdoen. Wij zijn heel blij             

met deze extra ondersteuning in de beide kleutergroepen. 
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groep 5/6/7 - Personele wijzigingen 

Afgelopen week hebben ouders met kinderen in groep 5, 6 en/of 7 een mail ontvangen               

over de personele wijzigingen die wij doorvoeren. In schema ziet de verdeling van             

leerkrachten er zo uit: 

 groep 5 groep 6 groep 7 ondersteuning 

6/7 

maandag Laura Marloes Annemarie Suzanne 

dinsdag Laura Marloes Annemarie Suzanne 

woensdag José Sietske Annemarie Suzanne 

donderdag Laura Sietske Suzanne  

vrijdag Laura Sietske Suzanne  

Personele bezetting in groep 5, 6 en 7 vanaf 22 januari. Wijzigingen zijn blauw weergegeven. 

 

Heeft u hier vragen en/of opmerkingen over, laat het ons gerust weten. 

 

 

groep 6 - Muzieklessen en optreden groep 6 

Vrijdag 16 februari organiseren wij een uitvoering voor de kinderen van groep 6 in De               

Vierstee. De kinderen krijgen wekelijks muziekles en laten vrijdag de 16e samen met het              

orkest van Kunst & Genoegen zien wat ze hebben geleerd. 

 

18:30 - 19:30 uur generale repetitie voor de kinderen van groep 6 (in De Vierstee) 

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

Wij verwachten dat alle kinderen bij de repetitie en dit concert aanwezig zijn. De ouders               

zijn uitgenodigd om het concert bij te wonen en ontvangen nog een persoonlijke             

uitnodiging. Mocht u of uw kind onverhoopt verhinderd zijn, wilt u ons dit dan laten               

weten? Dit in verband met de repetities voor het optreden. 

 

De muzieklessen en dit optreden worden gefinancierd uit de opbrengsten van de            

sponsorloop. Dit geldt overigens ook voor de muzieklessen in groep 3 en 4. Zij zullen               

tijdens het kijkmoment laten horen wat ze hebben geleerd. 

 

 

Algemeen 

Uit gesprekken met ouders blijkt dat er soms verhalen over de school op het plein of                

tussen ouders rondgaan. Logisch, want uw kind zit op onze school. Als dit positieve              

verhalen zijn kan ik dit alleen maar toejuichen. Tijdens kennismakingsgesprekken met           

nieuwe ouders krijg ik vaak te horen dat zij voor onze school kiezen als gevolg van de                 

positieve verhalen van onze ouders. Fijn dat jullie positief over de school praten. Dank. 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze school, laat het ons gerust              

weten. Wij zien dit niet als zeuren of lastig, maar bestempelen dit als positieve              

betrokkenheid. Wij, teamleden van de Martin Luther Kingschool, kijken soms anders           

tegen bepaalde zaken aan dan dat ouders dat doen. Je zou het een soort              

bedrijfsblindheid kunnen noemen. Ook is onze rol anders dan de rol van de ouders.              

Verschil in inzicht, vragen over ons beleid of complimenten (dat mag ook!) kunnen ons              

helpen om de school in positieve zin verder te ontwikkelen.  
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