Ouderinfo 9 maart 2018
Belangrijke data:
12 maart
Ouderraadvergadering
14 maart
Staking, school dicht!!!
15 maart
Oudercursus
15 maart
Schoolarts op school voor gr. 2 en gr. 7
16 maart
Eerste rapport mee
16 maart
Lentefeest voor moeders
19 maart-23 maart
Week van de Lentekriebels!
20 maart
Koffieochtend moeders
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Knutselen na schooltijd!
Samen met de Ontmoetingskerk organiseren we weer een aantal knutsellessen voor uw kinderen
van groep 5 t/m 8 op woensdagmiddag van 14.15 u tot 15.15 uur
•
28 maart:
in de Ontmoetingskerk
•
4 april:
in de ontmoetingskerk
Op 28 maart is er naast een knutsel les ook een schilderles. Er zijn deze middag dus twee
activiteitenwaar uw kind zich voor kan opgeven.
Aanmelden kan bij juf Louiza op maandag
Oudercursus
Donderdag is er weer een oudercursus. We willen het Ouderschapsspel gaan spelen! Komt allen en
doe mee!! Ook is er gelegenheid om nieuwe ideeën voor de oudercursus te bespreken, zoals het
jaarlijkse uitje.
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. Heb je je nog niet aangemeld, het kan nog tot dinsdag 13 maart bij
juf Louiza.
Woensdag 14 maart staking onderwijs
Op woensdag 14 maart wordt er weer gestaakt in het onderwijs. Alle scholen van Spaarnesant
doen mee met deze staking. De school gaat deze dag dus weer dicht. Er is geen opvang voor de
leerlingen. Wilt u hier alvast rekening mee houden bij het regelen van oppas?
Peuterspelzaal de Mini Piramide is wel gewoon open.

Schoolreis groep 1 t/m 8
Zoals elk jaar gaan de kinderen van onze school ook dit jaar rond april/mei weer gezellig met de
klas op schoolreis.
Kosten voor de schoolreis voor groep 1 t/m 7 zijn 25 euro per kind.
U kunt het bedrag over maken op bankrekeningnummer NL14 ABNA 0622233289
t.n.v. De Piramide Europa met vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Wilt u uiterlijk 30 maart ‘18 de schoolreis betalen zodat wij de reserveringen kunnen
doen?
Waar gaan de kinderen dit jaar naar toe?
Groep 1 en 2: De Batavier
Groep 3 en 4: Oud Valkenveen
Groep 5 t/m 7: Het Archeon
Ook dit jaar gaat groep 8 op kamp naar Zandvoort en wel van 27 t/m 29 juni ‘18
De kosten voor dit schoolkamp zijn : 60 euro
Hiervan worden de accommodatie, het eten en de extra activiteiten betaald.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

