
 

 
Nieuwsbrief 10 - 29 maart 

 

Algemeen 

Allereerst een woord van dank aan alle ouders die hebben meegeholpen met de             

paasvieringen op school. Het is deze dagen altijd een gezellige drukte in de school.              

Hartelijk dank voor jullie hulp. Zonder de ondersteuning van hulpouders kunnen wij veel             

minder aandacht besteden aan deze feestelijkheden. Dit geldt overigens ook voor andere            

activiteiten waarbij wij een beroep doen op ouders. Vaak zijn dit juist die activiteiten, die               

je als leerkracht niet alleen kunt doen en met hulp van ouders zo waardevol zijn voor de                 

kinderen. 

 

De afgelopen periode liep er regelmatig iemand met een camera door de school. Vorige              

week dinsdag was dit de crew van het EO programma Topdoks. Zij hebben opnames              

gemaakt voor het derde seizoen dat komend najaar te zien is op televisie. Eerder liep               

Joris van Zijl met zijn camera door de school. Hij was bezig met het maken van een film                  

voor onze school. Deze is nu klaar. De film is te bekijken via de website van onze school.                  

Wij zijn benieuwd naar uw mening. 

 

 

Mededelingen 

- Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Alle kinderen zijn vrij. Evenals maandag 2              

april. Dan is het Tweede Paasdag. 

- Start STTC in het speellokaal van onze school. Meer info verderop in deze             

nieuwsbrief. 

- Afgelopen maandag hebben wij als team een studiemiddag gevolgd. Wij hebben           

onderzocht hoe we de rapporten beter kunnen kunnen laten aansluiten op onze            

kernwaarden. Hopelijk kunnen we komend schooljaar starten met de nieuwe          

rapporten. 
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Trefwoord 

Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht  

■ Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als                

overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.  

■ Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8);              

Lijdensen paasverhalen (Johannes 18 t/m 21). 

 

Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid 

■ Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te                

zetten voor een duurzame wereld. 

■ Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9) 

 

Even voorstellen… (Jorien van Santen) 

Mijn naam is Jorien van Santen. Ik ben kinderoefentherapeut i.o. bij STTC Kids. Wij 

hebben meerdere praktijk- en schoollocaties, in Bussum, Naarden, Huizen, Almere, 

Eemnes en Baarn. Ik ben blij u te mogen mededelen dat ik per 5 april a.s. op de 

donderdagen binnen de Martin Luther Kingschool werkzaam zal zijn.  

 

Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met grof- en/of 

fijn motorische problemen, zoals kinderen die vaak vallen/struikelen, onzeker, angstig of 

onhandig zijn in bewegen, niet soepel bewegen, moeite hebben met knutselen of netjes 

schrijven.  

Tijdens de (voornamelijk individuele) behandelingen help ik kinderen spelenderwijs beter 

te bewegen.  

 

Het onderzoek en de behandelingen worden vergoed vanuit de zorgverzekering van uw 

kind, en zullen plaatsvinden onder schooltijd. Ik zal gebruik gaan maken van de 

speelzaal. 

 

Op donderdag 5 april a.s. zal ik voor de eerste keer aanwezig zijn. Wilt u (vrijblijvend) 

kennismaken, en/of meer informatie over werkwijze, vergoedingen en/of advies, dan 

bent u van harte welkom (mits ik niet aan het behandelen ben). Maakt u liever een 

afspraak, neem dan gerust contact met mij op (alle werkdagen bereikbaar).  

 

T: 06 – 28 85 79 63 (= algemeen STTC Kids nummer) 

I: www.sttc.nu / www.kinderoefentherapie.nl 

E: j.vansanten@fysioholland.nl  

 

 

Tot ziens op de Martin Luther Kingschool! 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Jorien van Santen  

STTC Kids / kinderoefentherapeut i.o.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Luther Kingschool 

Nachtegaallaan 38 

3738 EB Maartensdijk 

0346-212545 

http://www.sttc.nu/
http://www.kinderoefentherapie.nl/
mailto:j.vansanten@fysioholland.nl


 

Verlof 

Wij krijgen veel verlof aanvragen binnen voor de donderdag voor de meivakantie. Hoe             

zeer ook gegund, helaas kunnen wij hier geen toestemming voor geven. Donderdag 26             

april is een normale schooldag. Vrijdag 27 april zijn de kinderen vrij. Reden dat wij               

meestal geen toestemming kunnen geven is dat voor vakantie onder schooltijd alleen een             

uitzondering op de hoofdregel kan worden gemaakt als uw kind tijdens de            

schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van              

één van de ouders. Daarnaast mag dit dan ook alleen de enige gezinsvakantie van het               

jaar betreffen en is een verklaring van de werkgever nodig om toestemming te kunnen              

verlenen.  

Deze regels zijn vanuit de overheid opgesteld en de school is verplicht zich hieraan te               

houden. Wellicht goed om te weten dat wij als school gecontroleerd worden op de juiste               

naleving van de afspraken, rechten en plichten. 

 

Schoolreizen 

Afgelopen week heeft u een brief ontvangen met de eerste informatie over de             

schoolreizen en het schoolkamp van groep 8. Wij vragen u de bijdrage voor het              

schoolreisje van uw kind(eren) te voldoen:  

 

Bijdrage groep 1 en 2: € 17,50 per leerling 

Bijdrage groep 3 t/m 7: € 30,00 per leerling 

Bijdrage groep 8: € 100,00 per leerling 

 

Wilt U het bovenstaande bedrag vóór 1 juni a.s. overmaken op bankrekeningnummer:  

 

NL 68 RABO 0143439618 t.n.v. Delta De Bilt  ML Kingschool 

 

Bij de betaling graag de naam van uw kind(eren) én de jaargroep vermelden. 

 

 

    

Lipke Zijlstrahuis - kamplokatie groep 8 

 

 

Laatste schoolweek 

Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zo ver: de laatste schoolweek. Hierbij                 

alvast een paar mededelingen, handig om alvast in de agenda te noteren.  

 

Maandag 9 juli Afscheid groep 8 met afscheidsavond en musical. 

Dinsdag 10 juli Met de hele school groep 8 uitzwaaien (13:30 uur). 

De rest van de week is groep 8 vrij. 

Woensdag 11 juli Feestdag en afscheid van juf Trijnie. 

Kinderen van groep 8 mogen komen om te helpen, is niet verplicht. 

Donderdag 12 juli Opruimen  

Vrijdag 13 juli Vanaf 11:30 uur koffie met ouders en ijs voor de kinderen. 

Om 12:00 uur start de zomervakantie. 

 

Martin Luther Kingschool 

Nachtegaallaan 38 

3738 EB Maartensdijk 

0346-212545 



 

Koningsspelen (Jan Ormel) 

De koningsspelen wordt weer een sportief evenement       

in samenwerking met de sportclubs uit Maartensdijk.       

Ook wordt er gezamenlijk met elkaar gegeten. Voor alle         

klassen geldt een ander programma zoals hieronder       

vermeldt.  

 

 

Groep 1-2: 

8.30 uur Starten in de klas met een ontbijt, gevolgd met programma in de klas 

9.45 uur Met de klas lopen naar de korfbalvelden van TZ 

10.00 uur Spelletjesprogramma van TZ 

12.00 uur Teruglopen naar school 

12.30 uur Eigen programma in de klas tot 14.00 uur 

 

Voor het ontbijt hoeven de kinderen geen eten mee naar school te nemen, maar neem               

wel je eigen lunch mee en een tussendoortje. Ook is het fijn als ze in sportkleding naar                 

school komen. 

 

 

Groep 3,4 en 5: 

8.30 uur Verzamelen in de klas 

8.45 uur Met de klas lopen naar de voetbalvelden van SVM 

9.00 uur Start van het voetbaltoernooi 

12.00 uur Einde van het voetbaltoernooi en met de klas terug naar school lopen 

12.30 uur Lunch op school  

13.00 uur Eigen programma in de klas tot  14.00 uur 

 

De kinderen hoeven geen eigen lunch mee naar school te nemen. Wel is handig als ze                

een tussendoortje meenemen voor bij het voetbaltoernooi. De kinderen worden in           

sportkleding verwacht en je voetbalschoenen/ scheenbeschermers mogen ook gedragen         

worden. 

 

 

Groep 6, 7 en 8: 

8.30 uur Ontbijt op school  

9.00 uur Naar de gymzaal 

9.15 uur Start van de het sportprogramma tot 11.45 uur 

11.30 uur Einde programma en lunchen op school 

12.15 uur Met de klas lopen naar de voetbalvelden van SVM 

12.30 uur Start voetbaltoernooi 

15.15 uur Einde van het voetbaltoernooi 

 

Het programma van het voetbaltoernooi loopt iets langer door dan de schooltijd van             

14.00 uur. Na het laatst gespeelde wedstrijd, mogen de kinderen zich afmelden bij de              

leerkracht en naar zelfstandig naar huis. Ook is de mogelijkheid om met de leerkracht              

terug naar school te gaan.  

De kinderen hoeven geen ontbijt mee naar school te nemen. Voor de lunch en een               

tussendoortje moeten ze wel zelf mee nemen. Eventueel een extra tussendoortje voor bij             

het voetballen. De kinderen worden in sportkleding verwacht en bij het voetbaltoernooi            

mogen ook de voetbalschoenen/ scheenbeschermers gedragen worden. 
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Avondvierdaagse 2018 (Jan Ormel) 

De avondvierdaagse staat dit jaar gepland van 28 t/m 31 mei. De groepen 3, 4 en 5                 

lopen de 5 km. De groepen 6, 7 en 8 lopen de 10 km. Het inschrijfgeld is €5,00. U kunt                    

uw kind opgeven via het inschrijfstrookje bij de leerkracht. Het inschrijfstrookje wordt            

a.s. dinsdag uitgedeeld. 

Let op! De uiterste inleverdatum is woensdag 25 april. 

 

Bij de avondvierdaagse is het altijd fijn dat ouders de groepen helpen. We zoeken              

hulpouders die halverwege het lopen kunnen schenken en we zoeken hulpouders die met             

de groepen mee kunnen lopen. We zoeken ook drie hulpouders die meelopen. Per groep              

is er één hulpouder die de hele week aanwezig is en zorgt voor de aan- en afmeldingen                 

van de kinderen. Deze wordt per avond aangevuld door twee extra hulpouders. De extra              

hulpouders kunnen per avond afwisselend zijn. De groepsleerkracht maakt een overzicht           

en alleen de hulpouders lopen met de groep mee. 

 

Graag willen we jullie alvast informeren over de medaille uitreiking, die we net zoals              

vorig jaar op vrijdag in de klas uitreiken. 

 

Avondvierdaagse - een taak van school? 

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de werkdruk in het             

basisonderwijs. De avondvierdaagse wordt in deze discussie vaak genoemd als werkdruk           

verhogend. De afgelopen jaren werd van teamleden verwacht dat zij de inschrijving            

regelen, zorgen voor voldoende begeleiders en in ieder geval één avond aanwezig zijn.             

Na de laatste avond werden de medailles uitgereikt op school, waarbij ook de teamleden              

werden verwacht.  

Ik begrijp het gevoel van de teamleden wel. Gaat het over ons vak, het onderwijs, dan                

hoor ik nooit iemand klagen over werkdruk. Dat is namelijk ons werk. De             

avondvierdaagse is geen taak van de school. Het is een buitenschoolse activiteit die             

langzaam maar zeker steeds meer de school is binnengedrongen. Je zou kunnen stellen             

dat de avondvierdaagse een gezonde activiteit is, lekker met z’n allen buiten wandelen.             

Echter staan daar de enorme zakken snoep, die avond aan avond worden meegesleept,             

tegenover. Op school stimuleren wij gezonde voeding en hebben wij afgelopen jaar de             

overstap gemaakt naar alle dagen fruit in de ochtendpauze. Hoe kunnen wij dit beleid              

goed uitdragen als de kinderen tijdens de avondvierdaagse met schoolshirts en zakken            

snoep rondlopen.  

 

Zoals al genoemd zullen wij vrijdag na de avondvierdaagse tijd vrijmaken om de             

medailles op school uit te reiken. Leerkrachten krijgen de vrijheid om mee te lopen met               

de avondvierdaagse, dit is echter geen verplichting vanuit de school.  

 

Gaan de leerkrachten dan zitten duimdraaien?  

Zeker niet. Gisteren hebben wij De Grote Rekendag georganiseerd. Zo’n dag organiseren            

vraagt heel veel voorbereiding. Verder zijn wij bezig met het vernieuwen van de             

rapporten en ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor technisch lezen. Ook              

doen we onderzoek om de verwerking van de rekenopgaven op de Chromebooks te gaan              

maken via Gynzykids. We hebben dit jaar een nieuwe methode voor begrijpend lezen             

ingevoerd, het goed inzetten van een nieuwe methode vraagt tijd en scholing. etc. etc.              

Wij zitten echt niet stil maar gebruiken onze tijd om goed onderwijs te bieden aan uw                

kinderen. Dát is onze taak. 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen n.a.v. het bovenstaande (positief of negatief), laat het             

ons gerust weten. Wij stellen uw mening op prijs. Dit kan persoonlijk of via              

directie@mlking.eu 
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Groep 1-2 

Na lang zoeken hebben wij iemand gevonden om de kleutergroepen te ondersteunen.            

Annemieke Melissen (moeder van Isa en Sebas) komt ons helpen. Annemieke is            

onderwijsassistent. Hoe we dit precies gaan invullen is nog niet bekend. Annemieke start             

zo spoedig mogelijk.  

 

Groeiende school 

Wij zijn een groeiende school. Steeds meer kinderen en ouders weten de weg naar de               

Martin Luther Kingschool te vinden. Dit heeft echter tot gevolg dat het drukker wordt in               

en rond de school. Daarom vragen wij u aandacht voor het volgende: 

 

● Bij de ingang voor de kleutergroepen is het ‘s morgens heel druk. Dit wordt versterkt               

door de aanwezigheid van kinderwagens en buggy’s. Kinderen en ouders uit groep 1/2             

mogen ook via de hoofdingang binnen komen. Voor het lokaal van groep 3 is ook veel                

ruimte om buggy’s en kinderwagens te stallen. 

● Wij zien in toenemende mate ouders en kinderen van hogere groepen gebruik maken             

van de kleuteringang. Wij vragen jullie gebruik te maken van de hoofdingang. De             

kleutergang is een nauwe gang. Als het ‘doorgaande verkeer’ gebruikt maakt van een             

andere ingang heeft het ‘bestemmingsverkeer’ meer ruimte. Vooral op kinderen die           

net onze school bezoeken maken de vele mensen in de gang een overweldigende             

indruk. 

● Diverse ouders hebben hun zorgen geuit over de veiligheid rondom het zebrapad op             

de Nachtegaallaan. Hoewel het hier ook ouders van de Kievit betreft hebben wij de              

gemeente gevraagd om hier extra toezicht te houden.  

 

Tevredenheidspeilingen 

Binnenkort ontvang u een uitnodiging voor het invullen van de tweejaarlijkse           

tevredenheidspeiling. Wij horen graag van u hoe u het onderwijs op onze school ervaart.              

Wat beter kan, maar ook wat goed gaat. Een         

hoge respons helpt ons het onderwijs te       

verbeteren. De uitkomsten van de enquête      

worden gebruikt voor onze meerjarenplannen. In      

geval meerdere kinderen uit een gezin onze       

school bezoeken vragen wij u de antwoorden op        

de vragen te middelen of de enquête in te vullen          

met één kind in gedachte. Bij de opmerkingen        

kun u eventueel een toelichting geven. 

 

Voor het invullen van de enquête zijn een aantal handelingen nodig. 

- Binnenkort ontvangt u een mail met een gebruikersnaam voor het          

Parnassys-ouderportaal. 

- Voordat u gebruikt kunt maken van het ouderportaal moet u eerst een            

wachtwoord instellen. 

- U ontvangt ook een mail met het verzoek de oudertevredenheidspeiling in te            

vullen. Met uw gebruikersnaam en ingestelde wachtwoord kunt u vervolgens de           

peiling invullen. 

 

Helaas zijn wat stappen nodig om bij de enquête te komen. Wij hopen dat u deze moeite                 

wilt nemen om ons te laten weten hoe u over onze school denkt. Komt u er niet uit, heeft                   

u hulp nodig? Laat het ons weten: directie@mlking.eu 
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