
 

 

                                               Ouderinfo 12 oktober 2018 

Belangrijke data: 

15 oktober Ouderraadvergadering 

15 oktober  Schoolfotograaf  

17 oktober Koffieochtend moeders 

18 oktober Studiedag: Alle kinderen vrij! 

19 oktober Koffieochtend vaders 

22 -26 oktober Herfstvakantie 

29 okt-9 november  Voortgangsgesprekken 1 t/m 7 en voorlopig 

adviesgesprekken groep 8 

31 oktober Luizencontrole 

1 november Speel-o-theek 

8 november Ouderbijeenkomst 

8 november Nationaal schoolontbijt 

14 november  Basketbaltoernooi groep 8 

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

Beste ouders/verzorgers,  

 

Leerlingenraad 
De deelnemers van de leerlingenraad zijn bekend.  

Groep 5: Ayman el A. en Reduane    Groep 6: Mohamed B. en Fatih 
Groep 7: Cemre en Lina     Groep 8: Preslava en Nihad 
We gaan samen met onze nieuwe leerlingeraad aan de slag en houden u op de hoogte van hun 
werkzaamheden. 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 15 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. (www.deschoolfotograag.nl). 

Er zijn twee fotografen die de portretfoto’s en de groepsfoto’s verzorgen. Op onderstaand schema 
ziet u de tijden die we aanhouden.  
** Peuters die op dinsdag en donderdag naar de peuterspeelzaal komen worden deze dag ook om  
    10.00 uur verwacht! 
Op het schema ziet u dat u met uw baby/peuter vanaf 13.00 uur op school kunt komen. 
Het kopen van de foto’s gaat dit jaar digitaal. U ontvangt tijdig informatie hierover.  

De schakelklas gaat deze dag niet door!! 

 

Portretfoto’s Tijden 

Peuters 10.00 uur 

1a 10.15 uur 

1/2b 10.30 uur 

3 10.45 uur 

4 11.00 uur 

5 11.15 uur 

6 11.30 uur 

7 11.45 uur 

8 12.00 uur 

Broertjes en zusjes binnen school 12.15 uur 

Ouders met kinderen die niet bij ons op school 
zitten 

13.00 uur 

Teamfoto 14.15 uur 

http://www.deschoolfotograag.nl/


 

 

 
Groepsfoto’s Tijden 

Peuters 10.15 uur 

1a 10.30 uur 

1/2b 10.45 uur 

3 11.00 uur 

4 11.15 uur 

5 11.30 uur 

6 11.45 uur 

7 12.00 uur 

8 12.15 uur 

Schakelklas taal 4/5 12.30 uur 

Schakelklas begrijpend lezen 7/8 12.45 uur 

Schakelklas rekenen 4/5/6 13.00 uur 

Leerlingenraad 13.15 uur 

 
Koffieochtend moeders woensdag 17 oktober 
Komende woensdag is er weer een koffieochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur. In de ouderkamer zal 
de koffie en thee weer klaar staan. We hopen weer veel moeders te zien.  
 
Koffieochtend vaders vrijdag 19 oktober 

Vrijdag is er in de ouderkamer de maandelijkse koffieochtend voor vaders van 8.30 tot 9.00 uur. 
Meester Hassan zorgt dat de koffie en thee klaar staan. We hopen dat er weer veel vaders zullen 
zijn. 
 
Inloopmiddag 
De inloopmiddag is gepland op woensdag 17 oktober van 14.15 tot 15.00 uur. U kunt dan samen 
met uw kind in de klas de werkschriften en boeken van uw kind inkijken. Uw kinderen geven u 

uitleg en antwoorden op uw vragen. U bent van harte welkom! 
 

Cruijff Court 6 vs. 6 toernooi 
Meld je nu aan voor het Cruijff Court 6 vs. 6 voetbaltoernooi! Dit voetbaltoernooi wordt door heel 
Nederland gespeeld waarbij respect centraal staat. Op 24 oktober wordt het toernooi gehouden in 
Schalkwijk bij het Spijkerboorpad. Het toernooi is voor kinderen van 10 t/m 12 jaar oud. Als het 
jouw team lukt om het toernooi te winnen dan ga je door naar de volgende ronde. Met als 

hoogtepunt het Nederlands kampioenschap 6 vs. 6. Wil jij mee doen met je vrienden of 
vriendinnen dan kan je je inschrijven door een mail te sturen naar; redouan@sportsupport.nl   
Je moet zelf voor vervoer en begeleiding zorgen. Deze activiteit wordt niet door school 
georganiseerd. Als je de regels wil weten voor het toernooi dan kan je ze wel vragen aan meester 
Jeroen. 

 
Op donderdag 18 oktober zijn alle kinderen vrij! 

Het team van OBS de Piramide heeft dan een studiedag. 
 
 

 

Vriendelijke groet,  

Team OBS de Piramide 

mailto:redouan@sportsupport.nl

