
 

 

                                           Ouderinfo 16 februari  2018 

 

Belangrijke data:  

12 - 16 februari Week van het Geloof 

15 februari screening groep 2 en 7 door de schoolarts. 

15 februari Groep 5 naar bibliotheek 

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,  

 

Week van het geloof 

De komende week wordt op OBS de Piramide de week van het geloof georganiseerd. 

Ieder jaar wordt er tijdens de week van het geloof in alle groepen gewerkt over een 

geloofsovertuiging. De groepen 1 en 2 brengen een bezoek aan de ontmoetingskerk, tegenover de 

school. Zij luisteren naar een Bijbelverhaal voor kinderen en krijgen een rondleiding door de kerk. 

Groep 4 t/m 8 werken per groep aan een wereldgodsdienst: 

Groep 4: Hindoeïsme 

Groep 5: Christendom 

Groep 6: Islam 

Groep 7: Boeddhisme 

Groep 8: Jodendom 

Zij zullen zich bezighouden met verschillende kenmerken van de wereldreligies, zoals: het gebouw, 

de historie, de gewoonten en de verering van goden. 

 

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. 

 

Screening leerlingen groep 7 en groep 2. 

Donderdag 15 februari zullen alle leerlingen ven groep 7 en de leerlingen van groep 2 die 

geboren zijn in 2012 worden gescreend. De leerlingen worden gecontroleerd op ogen, oren en 

gewicht. Dit zal gebeuren door de schoolverpleegkundige in de ouderkamer op school . De 

enveloppe die u ontvangen hebt met de vragenlijst moet u maandag weer inleveren op school. U 

hoeft als ouder niet bij het onderzoek aanwezig te zijn. Mochten er zorgen zijn dan wordt er door 

de schoolarts contact met u opgenomen. 

 

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! 

 

Vriendelijke groet,    Team OBS de Piramide 


