Ouderinfo 16 februari 2018
Belangrijke data:
19-20 februari
Definitieve adviesgesprekken groep 8
21 februari
Koffieochtend vaders in de ouderkamer
22 februari
Speel-o-theek
26 februari -2 maart ‘18
Voorjaarsvakantie
05 maart
Meester Jeroen terug
5 maart
Start oudergesprekken
07 maart
Luizencontrole
08 maart
Speel-o-theek
12 maart
Ouderraadvergadering
15 maart
Oudercursus
15 maart
Schoolarts op school voor gr. 2 en gr. 7
16 maart
Eerste rapport mee
16 maart
Lentefeest voor moeders
19 maart-23 maart
Week van de Lentekriebels!
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Gymlessen
Meester Rachid is nog één week bij ons op school. Na de Voorjaarsvakantie is meester Jeroen weer
terug! We hebben erg fijn met meester Rachid gewerkt en hij heeft met veel plezier aan de
kinderen van onze school lesgegeven. Het team en alle kinderen bedanken hem voor zijn inzet op
onze school!
Let op: na de Voorjaarvakantie krijgen de kinderen weer op de normale dagen gymles:
Maandag
12:45- 13:30 uur
13:30- 14:15 uur

groep 3
groep 5

Dinsdag
08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30

groep
groep
groep
groep

6
8
7
4

groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
7
6
5
4
3

uur
uur
uur
uur

Woensdag
08:30- 09:15 uur
09:15- 10:00 uur
10:00- 10:45 uur
10:45-11:30 uur
12:45- 13:30 uur
13:30-14:15 uur

Adviesgesprekken groep 8
Maandag 19 februari ’18 en dinsdag 20 februari ’18 vinden de adviesgesprekken plaats voor de
leerlingen van groep 8. Alle ouders van deze groep hebben hierover de informatie al ontvangen. De
gesprekken vinden plaats in het kantoor van juf Jaqueline.
Lentefeest voor moeders
Zet 16 maart vast in jullie agenda, moeders. Op 16 maart is er een lentefeest voor de moeders op
school. Het feest begint om 18.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Moeders kunnen samen koken,
samen eten en samen dansen. Binnenkort krijgt u meer informatie!
Voorjaarsvakantie
Het team van OBS de Piramide wenst u een fijne Voorjaarsvakantie
(van 26 februari ’18 t/m 2 maart ’18).
Maandag 5 maart ’18 is de school weer open!
Vriendelijke groet,

Team OBS de Piramide

