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Inspectiebezoek
Vorige week donderdag, 15 november, heeft de Martin Luther Kingschool bezoek gehad van
de onderwijsinspectie. Zij hebben gekeken naar de ontwikkeling van de school en deze op
een aantal punten beoordeeld. De toelichting hierop vindt u in de bijgevoegde brief.

Brief Sinterklaas
Onze school heeft deze week, woensdag 21 november, een brief ontvangen van Sinterkaas.
In deze brief staat informatie en stelt Sinterklaas ook een vraag aan de kinderen. Wij
verzoeken u daarom deze brief, bijgevoegd als bijlage bij dit bericht, met uw kind(eren) door
te nemen.

Versiering Kerst
Na de Sinterklaasviering staat het Kerstfeest al weer snel voor de deur. Wij willen u vragen
om ons een handje te helpen bij het versieren van de school. We zullen dit vrijdag 7
december, vanaf 14:00 samen doen. Mocht u willen helpen dat kunt u zich inschrijven op de
lijst bij het lokaal van uw kind.

(Dubbel)parkeren
Zoals u zult weten is de (parkeer)ruimte rond ons schoolgebouw beperkt. Dit heeft helaas
tot gevolg dat er ruimtegebrek kan ontstaan bij het brengen en halen van kinderen. Zeker nu
de temperaturen omlaag gaan en het weer slechter wordt, worden meer kinderen gebracht
en gehaald met de auto. Wij merken dat er vooral rond 14:00, tijdens het ophalen van
kinderen, vaak auto’s dubbel geparkeerd worden. En dan vooral aan de straatkant van de
Teding van Berkhoutstraat. Dit zorgt niet alleen voor irritatie bij andere weggebruikers, maar
ook voor onveilige situaties voor kinderen. Wij verzoeken u daarom met klem om hier
rekening mee te houden.

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 ga netjes met de boeken om.

Judo-stoeiles groep 5A & 5B
Op 13 november zijn wij met de groepen 5A & 5B richting Kenamju gegaan voor een onwijs
leuke judo-stoeiles. Hierbij stond respect centraal en hoe je op een degelijke manier met
elkaar kunt stoeien.
Ondanks dat wij met een grote groep aanwezig waren, hebben de kinderen zich uitstekend
gedragen en hebben ze echt hun best gedaan. Hierbij willen wij de ouders bedanken die dit
voor ons hebben geregeld en natuurlijk ook onze dank aan Kenamju!

