
 

 

                                           Ouderinfo 17 november ‘17 

 

Belangrijke data:  

20 november- 14 januari’18 Juf Lisa naar Australië. 

22 november Koffieochtend vaders in de ouderkamer 

22 november (i.p.v.21 november) Koffieochtend moeders in de

 personeelskamer. 

30 november Speel-o-theek 

5 december Sinterklaas op school 

7 december oudercursus 

11 december OR vergadering om 13.00 uur 

13 december koffieochtend moeders met ontbijt 

14 december  speel-o-theek 

20 december koffieochtend vaders  

20 december kerstdiner kinderen op school 

22 december- 5 januari’18 Kerstvakantie. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Studiedag 24 november gaat niet door! 

Op vrijdag 24 november staat een studiedag gepland. Deze gaat echter niet door, omdat 

er al vijf studiedagen gepland staan in het jaar.  

Excuses voor de late vermelding hiervan. Juf Jaqueline was in de veronderstelling dat 

deze studiedag niet meer vermeld stond in de jaarplanner. 

 

Juf Lisa naar Australië 

Juf Lisa is vertrokken naar Australië en zal 15 januari ‘18 weer op school zijn. Wij wensen 

haar een fijne reis toe, samen met haar Australische partner. Natuurlijk zijn wij al weken 

druk bezig geweest met het zoeken naar een goede vervanging. Dit is echter 

tegenwoordig moeilijk omdat er weinig vervangers beschikbaar zijn.  

Om de rust en kwaliteit in onze school zo goed mogelijk te bewaren hebben wij de 

volgende keuzes gemaakt:  

Groep 8: Meester Martijn gaat vijf weken lesgeven in groep 8. Hij kent de groep al en hij 

heeft inmiddels met juf Lisa alles zorgvuldig doorgesproken. 

Groep 5: Juf Lianne en juf Eva gaan de komende week lesgeven in groep 5. Beiden 

hebben in het verleden jaren lesgegeven in groep 5. Eind volgende week kunnen wij u 

meer duidelijkheid geven over wie er de resterende weken les gaat geven in groep 5.  

De lessen die door juf Lianne gegeven worden bij de kleuters (op maandag en vrijdag) 

worden vervangen door Juf Sandra (maandag 1/2a) en juf Winnie (vrijdag 1/2b). 

We heten beide leerkrachten van harte welkom op onze school. 

 

 

 

 



 

 

Schakelklas 

Juf Marjolein gaan per woensdag 22 november ’17 met zwangerschapsverlof. Gelukkig 

hebben we voor haar wel al een goede vervangster gevonden. Juf Cindy zal haar 

vervangen en is inmiddels ook al op school geweest om kennis te maken. Juf Cindy kan 

drie dagen lesgegeven op onze school en wel op maandag, donderdag en vrijdag. Op 

dinsdag is er dus geen schakelklas en zijn de kinderen van de middaggroep gewoon om 

14.15 uur uit. 

 

Freerunning groep 4 en 5 

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is deze week een nieuwe groep 

gestart met de freerunning lessen op maandag. Omdat wij merken dat voor sommige 

ouders niet geheel duidelijk is wie in deze groep zit kunt u in onderstaande tabel lezen 

wie in groep B is geplaatst. 

 

Groep B 

13 november t/m 18 december ‘17 
 
groep 

1. Assia Yachou 4 

2. Ayman Ramdani 4 

3. Tamem Muhseni 4 

4. Zuzanna Chrominska 4 

5. Dina Tadmiri 5 

6. Hanan Omar 5 

7. Faith Wetstede 5 

8. Israe Ramdani 5 

9. Mohamed Boukachar 5 

10. Sara el Malki 5 

11. Yousra el Malki 5 

12. Rayhan van Weert 5 

13. Ecrin Kolemenoglu 5 

14. Filip Raczijnski 5 

15. Kyara winnudst Paredas 5 

16. Maysa Ouhadouch 4 

  
 

Koffieochtend moeders 

Woensdag 22 november is er weer een koffieochtend voor de moeders. Omdat deze 

gelijk valt met de koffieochtend van de vaders, gaan de moeders in de 

personeelskamer zitten. Louiza en Manon zorgen weer voor koffie en thee. Nemen 

jullie dan weer iets lekkers mee? 

 

Koffieochtend vaders 

Woensdag 22 november is er weer een koffieochtend voor vaders. De koffieochtend 

zal zijn in de ouderkamer in de kleutergang. Hassan zal zorgen dat de koffie om half 9 

voor jullie klaar staat. 

 

Vriendelijke groet    Team OBS de Piramide 


