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Kamp groep 8
Van 2 t/m 5 oktober gaat groep 8 op schoolkamp naar IJmuiden, waar zij allerlei activiteiten
zullen gaan doen. De leerlingen vertrekken dinsdagochtend, onder begeleiding, op de fiets
vanaf school en zullen vrijdagmiddag weer terugkomen. De leerlingen en leerkrachten van
deze groep zullen deze dagen dus niet op school zijn.

Toneel voor taal
Vanaf dinsdag 2 oktober start voor de onderbouw “Toneel voor Taal”. Tijdens deze
interactieve lessen krijgen leerlingen, in kleine groepjes, op spelende wijze allerlei woorden
aangeleerd en uitgelegd. Deze lessen worden verzorgd vanuit het Wereldkindertheater.

Inloopspreekuur CJG coach (herinnering)
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.

Ouderbijdrage 2018-2019 (herinnering)
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.

PBS
De regel(s) van PBS voor komende periode:
 We houden ons handen en voeten bij onszelf.
 We houden rekening met het spel van anderen.

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.

Wecycle inzamelactie 2018
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Wecycle scholen inzamelactie. Tot 9 november kunt
u oude/kapotte (kleine)elektrische apparaten inleveren op school. Denk hierbij aan:
elektrische tandenborstel, haardroger, boormachine, broodrooster, fototoestel etc. (geen
witgoed en computers). Wij gaan weer inzamelen voor twee fantastische boekenpakketten
voor de schoolbibliotheek. Voor iedereen die een apparaat inlevert ligt er een bouwpakket
klaar. Inleveren kan bij de administratie.

Kinderboekenweek 2018
Binnenkort gaat de Kinderboekenweek weer van start. Het thema dit jaar is “vriendschap”.
We hopen u te treffen op onze feestelijke opening op donderdag 4 oktober om 8.30 uur op
het schoolplein. Maar er gaat nog veel meer gebeuren! Tot de herfstvakantie worden er
door de hele school activiteiten gehouden, die te maken hebben met lezen. De kinderen
worden uitgedaagd boekenvriendjes bij elkaar te zoeken. Er komt een creatieve wedstrijd
waarbij mooie prijzen te winnen zijn. De werkstukken zullen aan u gepresenteerd worden
tijdens de inloop op vrijdag 19 oktober tussen 14.00 en 14.30 uur. Verder wordt er veel
voorgelezen door juffen en meesters, door grote broers/zussen of door u? Ook leren de
kinderen verschillende schrijvers kennen. En er wordt een leesmarathon gehouden voor de
midden –en bovenbouwleerlingen, waarin ze gaan proberen non-stop door te lezen in hun
favoriete boeken.
Voor diverse activiteiten kunnen wij uw hulp gebruiken. Daarover informeren wij u via de
Digiduif.
KOM ERBIJ!

Groepsbeloning groep 4
Beste ouders,
De "knuffels" van groep vier gaan genieten van een PBS beloning.
Ze hebben twee weken bandjes gespaard om een pyjama-feestje te vieren met een film.
De "knuffels" gaan genieten! 😃😃
Juf Marijke

Krentenbaard
Op dit moment heerst er onder kinderen in omgeving Haarlem weer Krentenbaard.
Krentenbaard is een ontsteking aan de huid, veroorzaakt door een bacterie. Vooral wanneer
er vocht uit de ontstoken wondjes komt, is Krentenbaard zeer besmettelijk. Wij verzoeken u
daarom alert te zijn op mogelijke infectie bij uw kind(eren). Voor meer informatie kunt u, via
onderstaande link, kijken op de site van de RIVM.
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen
/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_krentenbaard

Even voorstellen
Het nieuwe schooljaar is reeds enkele weken op gang. Het is dan ook goed mogelijk dat u
inmiddels een aantal nieuwe gezichten heeft gezien onder het personeel. Hieronder stellen
we ze even kort aan u voor.
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