Ouderinfo 21 september 2018
Belangrijke data:
24 -28 september
24 september
1 oktober
1 en 2 oktober
3 oktober-12 oktober
4 oktober
8 oktober
11 oktober
11 oktober
15 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
22 -26 oktober
29 okt-9 november

Week van de pauzehap!
NIO groep 8
Oudercommissie peuters
Drempelonderzoek groep 8
Kinderboekenweek, thema: Vriendschap
Dierendag
Start Blok 3 naschoolse activiteiten
Ouderbijeenkomst
Inloopuurtje 14.15-15.00 u
Schoolfotograaf (nieuwe!)
Koffieochtend moeders
Studiedag: Alle kinderen vrij!
Koffieochtend vaders
Herfstvakantie
Voortgangsgesprekken 1 t/m 7 en voorlopig
adviesgesprekken groep 8
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Week van de Pauzehap
Van 24 tot en met 28 september doen de groepen 5 tot en met 8 mee aan de Week van de
Pauzehap. Tijdens deze week leren en ervaren de kinderen hoe lekker en leuk het is om te kiezen
voor gezonde tussendoortjes. De leerlingen leren daarbij heel veel verschillende pauzehappen uit
de Schijf van Vijf kennen. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen een
verantwoorde pauzehap aangeboden. Op vrijdag 28 september is er een opdracht rond een zelf
meegenomen gezond tussendoortje. Het zou leuk zijn als uw kind vrijdag een zelfverzonnen
gezonde pauze hap meeneemt naar school!
Nieuw!! Leerlingenraad op de Piramide
In oktober ’18 gaat OBS de Piramide een leerlingenraad opzetten. We vinden het belangrijk om de
betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en de mening van de leerlingen te horen. Door het
instellen van een leerlingenraad leren leerlingen ook hoe je namens andere leerlingen kan spreken.
Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen in de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 8
leerlingen. Ze vergaderen eens in de 8 weken onder schooltijd. De leerlingenraad wordt begeleid
door juf Marja en juf Marjolein (gr.3)
Hoe werkt de leerlingenraad op onze school?
De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is
belangrijk dat het team en de directie luistert naar wat er onder leerlingen leeft.
De leerlingen uit de klas kunnen de ideeën die ze besproken willen hebben in de leerlingenraad, in
een ideeënbus stoppen.
De leerlingenraad kan vooral met praktische plannen en voorstellen komen.
Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over
•
Regels van het schoolplein
•
Schema van de voetbalkooi
•
Festiviteiten
•
Ideeën voor een leukere pauze
•
Advisering over de aanschaf van het buitenmateriaal.

NIO in groep 8
Maandag 24 september wordt in de ochtend de NIO afgenomen in groep 8. De test onderzoekt het
IQ van uw kind. De test wordt klassikaal afgenomen én nagekeken door Saskia Snikkers,
orthopedagoog, kinder-en jeugd psycholoog. De groepsleerkrachten zijn wel in de klas aanwezig.
De uitslag van deze test hoort u bij de voorlopige adviesgesprekken eind oktober ’18.
Oefenweb
Sinds dit jaar werken de kinderen van groep 4 t/m 8 niet meer met Ambrasoft, maar met
Oefenweb. Daarmee kunnen de kinderen rekenen en taal oefenen. Na iedere opdracht worden de
oefeningen automatisch aangepast op het niveau van de leerling. Spaarnesant is op dit moment
aan het onderzoeken hoe de leerlingen thuis ook kunnen inloggen. Zodra hierover meer bekend is,
leest u het hier.
Schakelklas
Vrijdag 28 september gaat de schakelklas niet door. Juf Lisa heeft een scholing dag en juf Cindy
neemt groep 4 over. De kinderen van de schakelklas zijn dus gewoon om 14.15 uur uit.

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

