
 

 

                                               Ouderinfo 11 januari 2019 

Belangrijke data: 

 

14 januari Start Cito M 

15 januari Koffieochtend moeders 

15 januari MR vergadering 

17 januari Ouderbijeenkomst 

21 januari Ouderraadvergadering 

21 januari Workshop rappen gr. 7 

22 januari Studiedag: alle kinderen vrij 

24 januari Speel-o-theek 

25 januari Koffieochtend vaders 

25 januari Techniek dag groep 8 

28 januari-8 februari 2x Week van het Geloof 

29 januari Workshop graffiti groep 7 

08 februari Dans in school!! Thema:  licht 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Nieuwe leeshoek 

Wij hebben een hele mooie nieuwe leeshoek aangeschaft. Deze staat in de aula. We zijn er heel blij 

mee en de kinderen maken er veel gebruik van, dus het lezen wordt enorm gestimuleerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezonde school: Vignet Bewegen 

Zoals u weet zijn wij een gezonde school. We besteden veel aandacht aan gezonde voeding, sociale 

veiligheid op school en eens per jaar vindt de week van de Lentekriebels plaats waarin de kinderen 

seksuele voorlichting krijgen. Dit jaar hebben we het vierde vignet behaald: Bewegen en sport. Dit 

hebben we behaald omdat wij veel aan sport en beweging doen, zoals de gymlessen tijdens 

schooltijd, het gevarieerde naschoolse aanbod, zwemgymlessen en de project dag: Dans in school. 

We zijn trots op deze waardering en we zijn de enige school in Haarlem met vier Gezonde School-

vignetten! 

 

Naschools aanbod: 

In de eerste week van februari ’19 starten we met een nieuw programma van naschoolse 

activiteiten in samenwerking met de Rudolf Steinerschool en de MGR Huibersschool. Vandaag heeft 

uw kind hierover belangrijke informatie meegekregen met uitleg over de activiteiten en 

deelnamestrookjes. Lever de strookjes op tijd in zodat we met de drie scholen de groepsindeling 

kunnen maken. We wensen de kinderen heel veel plezier! 

 



 

 

Ouderbijeenkomst 17 januari Kinder-EHBO 

Donderdag 17 januari is er een ouderbijeenkomst. Het onderwerp is Kinder-EHBO. Er zal worden 

uitgelegd wat je als ouder kan doen bij ongelukjes van je kind rondom huis. 

 

Citotoetsen 

De komende twee weken worden de Citotoetsen afgenomen op school. We willen u vragen geen 

afspraken te maken met dokter of tandarts deze weken. De schakelklas gaat de komende twee 

weken  niet door vanwege de toetsen, dus de kinderen zijn gewoon om 14.15 uur uit. 

 

Vriendelijke groet, 

Team OBS de Piramide 


