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Inloopspreekuur CJG coach
Afgelopen jaar zijn we op proef gestart met een inloopspreekuur van een CJG coach op
onze locatie. Aangezien dit goed bevallen is, zal dit komend jaar doorgezet worden. U kunt
met allerlei vragen terecht bij een CJG coach, al dan niet in overleg met de leerkracht. Een
CJG coach kan informatie geven, hulp bieden, ondersteunen, etc. De inloopspreekuren
zullen in deze nieuwsbrief worden vermeld.

Herfstvakantie
Door een fout staat er op de informatiekaart die u ontvangen heeft helaas een verkeerde
datum voor de herfstvakantie. Er staat dat deze vakantie loopt van 23 t/m 27 oktober, maar
dit moet zijn 22 t/m 27 oktober. Deze vakantie begint hiermee gewoon op maandag en niet
op dinsdag.

Studiedag woensdag 19 september
Op woensdag 19 september is er een studiedag voor alle medewerkers van stichting
Spaarnesant, dus ook voor het personeel van onze scholen. In verband hiermee zullen de
scholen dus gesloten zijn en de leerlingen geen les hebben. U zult de opvang van uw
kind(eren) op deze dag zelf moeten verzorgen. Kinderen die normaal gesproken op
woensdag, na de lesdag, naar de BSO gaan, zijn daar op woensdag 19 september de gehele
dag welkom.

Informatieavond
Op woensdag 20 september is de algemene informatieavond. Deze avond is ingedeeld in
verschillende thema’s;
 Mijn kind gaat naar school (kleuters)
 Mijn kind leert lezen en schrijven (groep 3)
 Taalonderwijs/Staal (groepen 4/6TL/6OL)
 Theoretische en Ondernemende Leerlijn (groepen 5A & 5B)
 Mijn kind gaat straks naar het vervolgonderwijs (schoolverlaters)
U kunt aansluiten bij het thema dat voor uw kind van toepassing is, zodat u de relevante
informatie voor komend jaar ontvangt. De thema’s zullen om 19.30 starten.

Ouderbijdrage 2018-2019
Zoals ieder schooljaar vragen wij als school, per leerling, een ouderbijdrage aan de
ouder(s)/verzorger(s). Met deze ouderbijdrage worden allerlei activiteiten georganiseerd
voor de leerlingen, denk bijvoorbeeld aan Kerst, Sinterklaas, schoolreis, etc. De hoogte van
de ouderbijdrage is, net als voorgaande jaren, vastgesteld op €55,- per leerling. We
verzoeken u vriendelijk deze bijdrage voor 5 oktober te voldoen op rekening;
NL40 INGB 0002 356400 t.n.v. Ouderraad Openbare Basisschool ML King (wel graag bij
betaling de naam en groep van uw kind vermelden). Zie ook de bijgevoegde brief voor meer
informatie.

Betaling kamp groep 8
Voor de leerlingen van groep 8 geldt een aparte regeling met betrekking tot de
ouderbijdrage. De bijdrage aan het schoolkamp van deze groep, 2 t/m 5 oktober, is
meegerekend in de ouderbijdrage. Hierdoor komt de hoogte van de ouderbijdrage voor
leerlingen van groep 8 op €100,- per leerling. Dit bedrag dient uiterlijk vrijdag 21 september
te zijn betaald. Mocht uw kind niet meegaan op kamp, wil u dit dan zo spoedig mogelijk
doorgeven aan de leerkracht.

Dringend luizenouders gezocht!!! (herinnering)
Op onze locatie worden de leerlingen na iedere vakantie gecontroleerd op luizen. Dit
natuurlijk om ongemak voor de kinderen en verspreiding te voorkomen. Aan het eind van
afgelopen jaar, is een aantal luizenouders helaas gestopt. Hierdoor zijn wij dus nog dringend
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen. Opgeven kan via de
directie.

Herinrichting (asfalteren)
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de herinrichting in de omgeving rond ons gebouw
bijna afgerond. Als een van de laatste werkzaamheden zal de Teding van Berkhoutstraat en
het omringende gebied opnieuw worden geasfalteerd. Dit zal gebeuren op 19, 20 en 21
september. Hierdoor is het mogelijk dat er extra overlast en/of oponthoud ontstaat. Wij
vragen u om hier rekening mee te houden en Danken u alvast voor uw begrip.
Zie de bijgevoegde brief voor meer informatie.

PBS
De regel(s) van PBS voor komende periode:
 We lopen rustig door de school
 We lopen rechts op de trap en houden de trapleuning vast.

Koffieochtend/ nieuwsbrief
De koffie/informatieochtend, op vrijdag van 8.35-9.00, zal dit schooljaar niet meer iedere
week zijn, maar om de week. Hierbij bespreken we de onderwerpen die in de nieuwsbrief
komen te staan. De nieuwsbrief, die om de week via Digiduif aan u gestuurd wordt, zal vanaf
nu op vrijdag worden verzonden.

MZR
Voor komend schooljaar is er een plek beschikbaar in de oudergeleding van de
medezeggenschapraad. De medezeggenschapraad vergadert een aantal keer per schooljaar
over allerlei zaken die met school en schoolbeleid te maken hebben. Mocht je interesse
hebben om lid te worden van de medezeggenschapraad dan kunt u zich aanmelden bij de
voorzitster (Nicole van der Sterren).

Eten in de klas/lunch
Ons schoolbeleid is erop gericht om gezonde voeding te stimuleren. We verwachten dan ook
dat leerlingen eten en drinken mee naar school krijgen dat hieronder valt. Onderstaand, ter
indicatie, een lijst met producten die bij ons worden toegestaan.
Eten:
Brood (liefst bruin/volkoren)
Crackers zonder suiker en/of chocolade
Krentenbol
Simit
Bagel
Fruit (heel of gesneden)
Groenten
Noten en zaden (zonder zout of suiker)

Drinken:
Water
Melk (koe/geit/soja/amandel/etc.)
Limonade zonder prik

