Ouderinfo 20 april 2018
Belangrijke data:
25 april
Schoolreis groep 5,6 en 7 naar het Archeon
26 april
Koningsdag op school
27 april-13 mei
Meivakantie
13 mei
Moederdag
15 mei
Koffieochtend vaders
16 mei
start Ramadan
17 mei
Speel-o-theek
21 mei
Alle kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
22 mei
Voorlezen kinderen groep 1 en 2 met ouders
23 mei
Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
24 mei
Oudercursus
29 mei
Schoolreis kleuters naar de Batavier!
31 mei
Speel-o-theek
4 juni
Schoolreis groep 3 en 4
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Voorlezen aan kinderen van groep 1 en 2 met ouders
Vanaf woensdagmiddag 23 mei wordt er voorgelezen door Marianne van de Ontmoetingskerk aan
ouders en kinderen van groep 1 en 2. Het begint om 14.15 uur tot ongeveer 14.45 uur. Het
voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Het voorlezen vindt plaats op school.
Ouders kunnen zich bij juf Louiza opgeven.
Koningsdag op de Piramide
Donderdag 26 april vieren we koningsdag op school! Bij de kleuters wordt een spelletjescircuit
georganiseerd met de hulp van ouders.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er in de ochtend in alle klassen een leuke activiteit te doen
zoals dansen, bingo, een oranje quiz en spelletjes. ’s Middags zijn de kinderen in hun eigen groep
en verzorgt de leerkracht het programma.
Kinderen mogen deze dag verkleed in oranje, rood wit en blauw naar school komen!
We maken er met z’n allen een gezellige dag van!
Voetballen na schooltijd
Het is niet de bedoeling dat kinderen na schooltijd voetballen in de voetbalkooi. Er is geen toezicht
en daarnaast is er tevens afgesproken met de buurtbewoners dat er na schooltijd niet meer in de
kooi gevoetbald wordt. Wilt u hierop letten en uw kind aan deze afspraak herinneren? Alvast
bedankt.
Naschoolse activiteit
Volgende week krijgen de kinderen hun laatste naschoolse activiteit Freerunning en
Zelfverdediging voor meiden. Na de meivakantie is er nog één gymkids les op maandag.
We zijn met de drie scholen van Europawijk wel alweer druk bezig met het organiseren van een
leuk naschools aanbod voor het komend jaar. We houden u op de hoogte!
Sport en spel gaat het hele jaar door en mindfulness door juf Lianne stopt op vrijdag 8 juni’18
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

