Ouderinfo 9 november 2018
Belangrijke data:
12 november
Start gratis Schoolfruit 3x per week!!
13 november
MR om 19.00 uur
14 november
Basketbaltoernooi groep 8
15 november
Speel-o-theek
16 november
Speel-o-theek peuters
19 november
Ouderraadvergadering
23 november
Juf Eva start weer!
29 november
Ajax Life Skills op onze school groep 5 t/m 8
30 november
Feestavond voor moeders op school!!
5 december
Sint op school! (School om 12.00 uit!)
10 december
Koffieochtend moeders
13 december
Speel-o-theek
14 december
Koffieochtend vaders
19 december
Kerstdiner op school 18.00-19.00 uur
21 dec-4 januari ’19
Kerstvakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Nationaal schoolontbijt
Afgelopen donderdag heeft OBS de Piramide weer meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. De
kinderen hebben genoten van een gezonde maaltijd!
Start Schoolfruit
Dinsdag 13 november starten we op school weer met het gratis Schoolfruitproject. De kinderen
ontvangen dinsdag, woensdag en donderdag een stuk fruit als tussendoortje. U hoeft voor deze
dagen dus geen tussendoortje mee te geven aan uw kind.
Wij doen al jaren mee aan dit project en we merken dat meer kinderen fruit en groente zijn gaan
eten en daar zijn we heel blij mee! Het project zal in april’19 weer stoppen.
Speel-o-theek peuters
Op vrijdag 16 november is de speel-o-theek open voor de peuterouders van 8.30 tot 9.00 uur. Zo
kunnen de ouders die hun peuters op de maandag-woensdag-vrijdag groep hebben, ook naar de
speel-o-theek. Er zijn nieuwe ontwikkelingsmaterialen voor de peuters gekocht.
Schoolfotograaf
Heeft u de nieuwe schoolfoto’s al besteld?
Op het kaartje dat uw kind vorige week heeft meegekregen staat een gebruikersnaam en
inlogcode. Als u naar de website gaat van deze fotograaf kunt u de inlogcode invoeren en uw keuze
maken. De bestelling gaat dus niet meer via school. Als u snel besteld worden de foto’s gratis
verstuurd.
Visite
Vrijdag 16 november zal de nieuwe wethouder van onderwijs, Dhr. J Botte onze school bezoeken.
Hij heeft dan een overleg met onze bestuurder van Stichting Spaarnesant, dhr. M. Elkerbout.
Er zullen ook enkele ander genodigden aanschuiven. Tevens zal er een rondleiding door de school
zijn waarin juf Jaqueline kan vertellen hoe wij de gemeentelijke subsidies (bij ons op school o.a.
ingezet voor de schakelklassen, huiswerkbegeleiding en voor activiteiten voor ouders) en extra
middelen (o.a. Speel-o-theek) inzetten bij ons op school. We heten ze van harte welkom!

Bazaar in de ontmoetingskerk
Zaterdag 10 november is er een Bazaar in de Ontmoetingskerk aan de overkant van onze school
van 10.00 uur tot 15.00 uur. Toegang is gratis. U kunt er van alles kopen: boeken en platen,
speelgoed, tuinspullen en nog veel meer. De opbrengst gaat wederom naar een goed doel.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

