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Gevonden voorwerpen
Helaas komt het regelmatig voor dat leerlingen spullen verliezen of vergeten op het
schoolplein/in gangen, denk bijvoorbeeld aan fietssleutels of jassen. Mocht u toevallig iets
vinden, dan vragen wij u om deze voorwerpen af te geven bij de receptie. Zo is er één
centraal punt waar alle spullen overzichtelijk verzameld worden.

Ouderbijdrage
December staat weer voor de deur, een periode met veel schoolactiviteiten (denk
bijvoorbeeld aan Sinterklaas en Kerst). Zonder uw ouderbijdrage kan dit soort activiteiten
helaas niet plaatsvinden. Op dit moment is 58% van de ouderbijdrage reeds betaald. Mocht
u deze bijdrage nog niet hebben voldaan, dan vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig
mogelijk te doen via rekening; Martin Luther Kingschool NL40INGB0002356400 (o.v.v.
ouderraad & naam van uw kind(eren)).

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:
 Ik sluit de tablet op de juiste manier af.
 Ik ga netjes met de boeken om.

Voorbereiding/versiering Sinterklaasfeest
Het is weer bijna zo ver! Over ruim een week is Sinterklaas weer in het land. En natuurlijk
komt hij ook op de Martin Luther Kingschool langs. En ………. we gaan de school voor deze
feestelijke dag versieren. Het zou fantastisch zijn wanneer wij kunnen rekenen op uw hulp.
Daarom nodigen wij u uit om op vrijdag 16 november vanaf twee uur te komen helpen om
de school in een Sintstemming te brengen. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw
kind.
Op dinsdag 4 december zal dit jaar het Sinterklaasfeest gevierd worden. De groepen 1 t/m 5
doen een spelletjescircuit. Ook daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Ook hiervoor
kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
We hopen dat u er samen met ons een leuk feest van wilt maken.
Met vriendelijke groet,
De Sintcommissie

Lampionnen
Door omstandigheden was het erg kort dag, maar in een aantal groepen is deze week hard
gewerkt om de lampionnen voor Sint Maarten op tijd af te krijgen. Er zijn al zeer mooie
exemplaren gesignaleerd.

Judo- stoeiles groep 5A & 5B
Op dinsdag 13 november krijgen de groepen 5A & 5B een judo- en stoeiles bij sportcentrum
Kenamju aangeboden. Dit sportieve uitje is georganiseerd door de moeder van Celine
Yagcioglu uit groep 5B en valt onder schooltijd. De kinderen worden gehaald en terug
gebracht met de bus, geregeld door de opa van Celine. Het zou fijn zijn als de kinderen deze
dag in sportieve kleding (die tegen een stootje kan) naar school komen, denk bijvoorbeeld
aan een trainings- of joggingspak.
Meester Timothy & juf Jacqueline

Bezoek St. Bavokerk groep M1
Aanstaande maandagochtend, 12 november, zal groep M1 een bezoek brengen aan de
St. Bavokerk in het centrum van Haarlem. Daar zullen de leerlingen een rondleiding en uitleg
krijgen over dit historisch monument, in het teken van het project “wie wat bewaart, heeft
wat!”. Het doel is om hun interesse op te wekken voor het verleden en hen bewust te
maken van het belang van het bewaren van het verleden voor de toekomst. Daarbij
bezoeken ze ook de lage zolders, waar in vroeger tijden torenwachters waakten over de
veiligheid van de burgers in de stad.
Juf Marieke

Basketbaltoernooi groep 7 & 8
Volgende week woensdag, 14 november, is er een basketbaltoernooi voor de groepen 7 & 8.
Dit toernooi vindt buiten school en schooltijd plaats. De betreffende leerlingen hebben
hierover al bericht met verdere informatie gekregen. Afhankelijk van de behaalde resultaten
is het mogelijk dat ze de week daarop, woensdag 21 november, ook de finaleronde moeten
spelen.
Juf Ciske & juf Leontien

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.

