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Ophalen van kind(eren) bij de voordeur
Nadat de lessen om 14.00 zijn afgelopen, lopen de leerlingen met de leerkracht mee naar
buiten. Hier kunnen ze door u worden opgehaald. Wij begrijpen uiteraard dat u niet kunt
wachten om uw lieverdje(s) weer te zien. Maar wanneer ouders en/of verzorgers in grote
getalen vlak voor de deur of al in de hal staan, wordt het erg rommelig en onoverzichtelijk.
We willen u echter wel vragen om rustig buiten, achter de rode lijn, te wachten. Alvast
bedankt voor de medewerking.

Kennismakingsgesprekken/ouderenquête
Donderdag 11 en dinsdag 16 oktober zijn de kennismakingsgesprekken. Als het goed is hebt
u zich hiervoor ingeschreven via Digiduif. Wij willen u vriendelijk vragen om na het
kennismakingsgesprek een ouderenquête in te vullen. Hiervoor zijn in de aula Ipads en
ondersteuning beschikbaar. Alvast dank voor de medewerking.

Eerste Hulp Bij Werkstukken & spreekbeurten
Heb je hulp nodig voor je werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking? Kom naar de
Bibliotheek! Elke donderdagmiddag tussen 15.00 uur en 17.00 uur ben je welkom in
Bibliotheek Haarlem Oost. Er zijn laptops met handige websites, heel veel boeken en iemand
die goed kan helpen met ál je vragen. Je hoeft geen afspraak te maken en we helpen je
gratis. Waar: Bibliotheek Haarlem Oost, L. Springerlaan 5 (in het Reinaldahuis).
Voor verdere informatie kunt u vinden in de bijgevoegde flyer.

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.

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.

Kinderboekenweek 2018
Afgelopen donderdag is op onze locatie de Kinderboekenweek van start gegaan. Dit
betekent dat er de komende weken allerlei activiteiten zullen plaatsvinden, die betrekking
hebben op boeken, schrijvers, lezen, etc. Op vrijdag 19 oktober wordt de Kinderboekenweek
om 13:30 afgesloten. Hierbij bent u van harte uitgenodigd.

Bliksemstage groep 7
Groep 7 is deze eerste stage naar drie verschillende bedrijven geweest. Ze konden daar een
kijkje in de keuken nemen. Zo ging een aantal kinderen naar de Albert Heijn, anderen naar
de Marqt en een derde groepje naar het Noord-Hollands Archief.
In de supermarkten werd er o.a. gespiegeld en werden diverse producten aangevuld bij de
brood- en versafdeling. Ook zijn ze in de personeelskamer en in het magazijn geweest.
In het archief werden de kinderen ontvangen in de 700 jaar oude Janskerk. Daarna hebben
de kinderen een kijkje kunnen nemen in een depot vol met documenten en boeken. Daar
lagen o.a. de originele stadsrechten van Haarlem (1245) en een kanonskogel uit de Spaanse
tijd! Ook hebben zij kaarten gerestaureerd en een stop-motion filmpje gemaakt.
De kinderen konden natuurlijk ook allerlei vragen stellen aan de medewerkers.

GGDFlits
Vaccinatiecampagne najaar 2018
In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er uitgenodigd?
Voor BMR- en DTP vaccinatie:
Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden.
•
De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
•
De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.
Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden
•
De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus
Voor Meningokokken ACWY:
Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden.
Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie:
Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 1-12004 en 30-4-2004).
September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.
•
Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W
en Y
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/vaccinatiesjeugd. School tv heeft nog een leuke quiz voor kinderen over vaccineren:
https://quiz.ntr.nl/quiz/start/quiz_id/250.

Wecycle inzamelactie 2018 (herinnering)
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.

