Ouderinfo 25 januari 2019
Belangrijke data:
25 januari
25 januari
28 januari-8 februari
29 januari
30 januari
4 februari
4 februari
28 januari t/m 8 februari
08 februari

Koffieochtend vaders
Techniek dag groep 8
2x Week van het Geloof
Workshop graffiti groep 7
Knutselen ouder en kind
Studiedag: alle kinderen vrij
Start nieuwe blok Naschoolse activiteiten!
Week van het geloof
Voorstelling voor ouders: Dans in school!!
Thema: Licht
13 februari
Koffieochtend moeders
14 februari
Ouderbijeenkomst
15 februari
Koffieochtend vaders
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,

Buurtsportvereniging
Een paar maanden geleden is er een Buurtsportvereniging in de Europawijk gestart. Dit houdt in
dat er onder deze noemer verschillende sport- en spelactiviteiten worden opgestart voor kinderen.
De Buurtsportvereniging komt voort uit een samenwerking tussen verschillende sportverenigingen,
scholen en maatschappelijke organisaties. Deze hebben ten doel om sport voor iedereen
toegankelijk te maken door een laagdrempelig aanbod te creëren.
Open dag
Ben je al geïnteresseerd geraakt? Op vrijdag 29 maart kan je gratis komen kijken bij SV Olympia
of er iets leuks bij zit voor je kind of misschien voor jou zelf! Er zijn namelijk ook activiteiten voor
volwassenen. Tijdens deze dag bestaat het (sport)aanbod o.a. uit freerunning, basketbal, tennis en
voetbal. Bij lekker weer is er zowel binnen als buiten wat te doen en ook aan de kleinste kids is
gedacht!! Er is voor iedereen wat wils!
Week van het geloof
Komende week starten we met de week van het geloof (twee weken).
In iedere groep wordt een godsdienst behandeld. Zo komt iedereen in zijn/haar schoolloopbaan
met alle godsdiensten in aanraking.
De vijf






wereldgodsdiensten:
Hindoeïsme: groep 4
Christendom: groep 5
Islam: groep 6
Boeddhisme: groep 7
Jodendom: groep 8

De afsluiting van de week van het geloof is op vrijdag 8 februari met Dans in school. Het thema
van deze dag is: LICHT.
Er wordt in alle groepen gedanst onder begeleiding van professionele dansers en er wordt een
wensboom versierd. Alle ouders zijn van harte welkom voor een spetterende afsluiting om 13.15
uur in de Gymzaal van de school!
Komt a.u.b. op tijd zodat er niet gestoord wordt onder de voorstelling?
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

