
 

 

                                           Ouderinfo 24 november ‘17 

 

Belangrijke data:  

 

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,  

 
Kleuterplein weer netjes! 

Op het kleuterplein zijn drie bomen geplant. Deze zullen in de toekomst gaan zorgen voor 
schaduwplekken op het plein. Ook zijn de borders van het plein voorzien van graszoden en is het 
onkruid weggehaald. Het plein ziet er weer verzorgd uit en daar zijn we blij mee. 

De Ontmoetingskerk heeft twee weken geleden een Bazaar gehouden en een gedeelte van de 
opbrengst hebben zij geschonken aan de school. Er zal een speeltoestel aangeschaft worden en dit 
toestel wordt geplaatst op het kleuterplein, dat tevens openbaar terrein is voor de buurt. Zo 
profiteren alle kinderen in de buurt van deze gift. We zijn de Ontmoetingskerk enorm dankbaar! 
 
De kinderen mogen nog even niet op de nieuwe graszoden spelen omdat deze nog moeten 
hechten. Wilt u voor- en na schooltijd er ook op letten dat uw kind niet op de grasstroken speelt op 

het kleuterplein? 
 
Vervanging groep 5 
Aankomende donderdag start Noortje Dinkelman in groep 5.  

Ze zal op dinsdag, woensdag en donderdag deze groep lesgeven. Gisteren heeft zij al kennis 
gemaakt met de kinderen en met ons team. Ze is erg enthousiast om bij ons te beginnen. Op 

maandag en vrijdag geeft juf Lianne les in deze groep. 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf heeft ons gevraagd onderstaande bericht te plaatsen in de nieuwsbrief van de 
school: 
Uw schoolfoto’s Online https://bestel.rdfoto.nl al vanaf € 4,00 een mooie print van uw kind!  
FEESTDAGEN: Canvas, posters, hdmetal, print op hout of fun producten o.a. mok, onderzetters, 

placemat, lunchbox of hdmetal sleutelhanger 
Heeft u vragen?  vragen@rdfoto.nl . 
Alvast bedankt en fijne feestdagen gewenst 
RDFOTO, uw schoolfotograaf 
 
Vriendelijke groet     

Team OBS de Piramide 

https://bestel.rdfoto.nl/
mailto:vragen@rdfoto.nl

