
 

 

                                               Ouderinfo 19 november 2018 

Belangrijke data: 

19 november Ouderraadvergadering 

23 november Juf Eva start weer! 

26 november Groep 3 naar museum 

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,  

 

Sinterklaas in het land 

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Dit feest kunt u volgen op de TV. 

Wij zorgen ervoor dat de school weer gezellig wordt versierd. Ouders van de ouderraad, hartelijk 

dank voor jullie hulp! 

 

Naschoolse activiteiten 

Freerunning 

Zoals u weet is de freerunning les voor groep 4 en 5 niet doorgegaan. Inmiddels heeft de school 
bericht gekregen dat er problemen zijn met de verhuur van de gymzaal. Ik word volgende week 

door SportSupport op de hoogte gebracht hoe we nu verder kunnen gaan met de lessen. Natuurlijk 

hou ik jullie hiervan op de hoogte. 

Alle kinderen die nu in de Freerunning groep zitten blijven daar in. Er is geen tweede groep. Sorry 

voor de verwarring!!!!!! 

 

Gymkids groep 1,2 en 3 

Omdat er heel veel aanmeldingen voor deze activiteit waren,  zijn er voor deze activiteit wel twee 

groepen gemaakt. Voor kinderen die in deze groep zaten de afgelopen weken stopt de activiteit. 

   

Vanaf volgende week maandag zijn voor deze les aan de beurt: 

Groep 1:Aya, Sekou 

Groep 2: Yoemie, Lamar, Redouane, Alae, Ilyas, Yasin, Rayan, en Ayoub  

Groep 3: Samatar, Ayman, Dunya, Muhammed, Suhaib  

We wensen de kinderen veel plezier! 

 

Mindfulness op vrijdag 

Ook voor deze activiteit waren veel aanmeldingen. Vanaf volgende week zijn aan de beurt: 

Groep 6: Gaye, Kyara, Sara, Yousra en Israe 

Groep 7: Aya 

Groep 8: Mahdi, Kaoutar 

 

Schilderles: 

Er zijn nog plekken vrij voor de schilderles in de ontmoetingskerk. Deze vindt plaats op 

woensdag21 november van 14.15 uur tot 15.00 uur 

Alle activiteiten gaan door tot de Kerstvakantie! 

 



 

 

 

 

OBS de Piramide Milieubewust 

Sinds donderdag staat er naast de papier en afval container ook een container voor het plastic. 
Kinderen uit groep 5 verzamelen elke week het plastic in de school. Kinderen uit groep 8 

verzamelen het papier en brengen dit naar de container. 

Meester Pascal heeft bij de schooltuintjes mooie bakken gemaakt waar we compost kunnen 

verzamelen. Dank je wel meester Pascal! 

 

Vriendelijke groet,  

Team OBS de Piramide 


