Ouderinfo 2 februari 2018
Belangrijke data:
5 februari
Workshops groep 5 t/m 8 musical Scrooge
7 februari
Koffieochtend moeders in de ouderkamer
8 februari
Voorleesdag
8 februari
Inloopuurtje van 14.15 tot 15.00 uur
12 februari
Week van het Geloof
16 februari
Werkdag leerkrachten, kinderen vrij
19-22 februari
Definitieve adviesgesprekken groep 8
21 februari
Koffieochtend vaders in de ouderkamer
22 februari
Speel-o-theek
26 februari -2 maart
Voorjaarsvakantie
16 maart
Lentefeest voor moeders
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Nationale voorleesdag
Op donderdag 8 februari ’18 wordt in de groepen aan het begin van de dag voorgelezen. Iedere
leerkracht leest dan voor in een andere groep. Op deze wijze brengen wij het belang van lezen en
voorlezen op een leuke manier weer onder de aandacht van de kinderen.
Inloopuurtje
Op donderdag 8 februari ’18 is er een inloopuurtje in alle groepen. U kunt dan samen met uw kind
de klas in komen na schooltijd (14.15 tot 15.00 uur) en werkjes, schriften en boeken van uw kind
inkijken. U bent van harte welkom!
Koffieochtend voor moeders.
Woensdag 7 februari is er weer een koffieochtend voor moeders van 8.30 uur tot 9.00 uur. De
koffieochtend zal zijn in de ouderkamer. Louiza en Manon zorgen weer voor “genoeg” koffie en
thee. Nemen jullie weer wat lekkers mee?
16 februari Werkdag leerkrachten, vrije dag leerlingen
Vrijdag 16 februari hebben de leerkrachten een werkdag. Die dag gaan zij allerhande activiteiten
doen waaronder rapporten schrijven, oudergesprekken voorbereiden, handelingsplannen maken
ed. De kinderen zijn die dag vrij. U zult zelf voor opvang moeten zorgen.
Workshop groep 5 t/m 8 musical Scrooge
Net als twee jaar geleden organiseert de Stadsschouwburg weer een talentenjacht voor de
Kerstmusical Scrooge. Twee jaar geleden heeft Nada Ohadouch deze gewonnen en heeft zij enkele
keren meegespeeld in de musical. Op maandag 5 februari zijn er workshops voor groep 5 t/m 8
waarbij gezocht wordt naar acteertalent.

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!
Gevonden op het plein!
Er is donderdag 1 febr. een sleutelbos gevonden op het plein. Er zit een klein houten zakmes aan
vast en een sleutel met een blauw plastic hoesje. Is iemand een sleutelbos verloren? U kunt hem
ophalen bij juf Jaqueline.
Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten zijn gestart en de groepen zijn gemaakt. Op het raam van de
kleutergymzaal kunt u zien waar uw kind is ingedeeld. Inschrijven is niet meer mogelijk.
Enkele kinderen zijn helaas niet geplaatst bij freerunning omdat de groep te groot werd. De school
heeft nog contact gezocht met Sport Support om te vragen of ze toch erbij geplaatst konden
worden, maar dat was niet mogelijk omdat bij een te grote groep de veiligheid van de kinderen
niet gegarandeerd is. Zij staan nu op de reservelijst. De leerkrachten hebben deze kinderen al
ingelicht.

Vriendelijke groet
Team OBS de Piramide

