Ouderinfo 26 januari 2018
Belangrijke data:
29 januari
Start naschoolse activiteiten
31 januari
Koffieochtend vaders in de ouderkamer
7 februari
Koffieochtend moeders in de ouderkamer
8 februari
Voorleesdag
8 februari
Inloopuurtje van 14.15 tot 15.00 uur
12 februari
Week van het Geloof
16 februari
Werkdag leerkrachten, kinderen vrij
19-22 februari
Definitieve adviesgesprekken groep 8
21 februari
Koffieochtend vaders in de ouderkamer
22 februari
Speel-o-theek
26-2 maart
Voorjaarsvakantie
16 maart
Lentefeest voor moeders
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Start nieuw blok naschoolse activiteiten!
Vanaf volgende week start het nieuwe blok naschoolse activiteiten.
•
Maandag:
Gymkids: alle kinderen die zich hebben opgegeven zijn geplaatst
•
Donderdag:
Freerunning: alle kinderen die zich hebben opgegeven zijn geplaatst
•
Donderdag:
Zelfverdediging voor meiden: Deze groep is gesplitst. Uw kind heeft
vandaag een briefje mee gekregen waarop staat in welke groep ze geplaatst is. Beide
groepen krijgen 6 lessen aangeboden.
De namen van de deelnemers hangen maandag op het raam van de kleutergymzaal.
Inschrijven is niet meer mogelijk!
16 februari Werkdag leerkrachten, vrije dag leerlingen
Vrijdag 16 februari hebben de leerkrachten een werkdag. Die dag gaan zij allerhande activiteiten
doen waaronder rapporten schrijven, oudergesprekken voorbereiden, handelingsplannen maken
ed. De kinderen zijn die dag vrij. U zult zelf voor opvang moeten zorgen.
Regels buiten spelen
Om meer overzicht op het plein te hebben tijdens de pauzes geldt vanaf komende week de
pleinregel dat de kinderen niet meer in de struiken bij het grasveld spelen. Helpt u uw kind hieraan
herinneren?
Lentefeest voor moeders
Zet 16 maart vast in jullie agenda, moeders. Op 16 maart is er een lentefeest voor de moeders op
school. Het feest begint om 18.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Moeders kunnen samen koken,
samen eten en samen dansen. Binnenkort krijgt u meer informatie!

Ouderbijeenkomsten JGZ
JGZ Kennemerland organiseert een aantal ouderbijeenkomsten:
1. Workshop: Mediaopvoeding
8 februari 2018 van 19.30-21.30 uur
Locatie: Consultatiebureau, Viliusstraat 2, Haarlem
2. Workshop: Leren luisteren
Do 8 maart 2018 van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Consultatiebureau, Colensostraat 11, Haarlem
3. Ouderbijeenkomst: Als je pas een baby hebt
Di 20 maart 2018 van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Consultatiebureau, Leidseplein 36rd, Haarlem
4. Workshop: Goed slapen
Woe 11 april 2018 van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Consultatiebureau, Leidseplein 36rd, Haarlem
Vriendelijke groet
Team OBS de Piramide

