Ouderinfo 28 september 2018
Belangrijke data:
1 oktober
1 en 2 oktober
2 oktober
3 oktober-12 oktober
4 oktober
8 oktober
8 oktober
11 oktober
11 oktober
15 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
22 -26 oktober
29 okt-9 november

Oudercommissie peuters
Drempelonderzoek groep 8
Kleuters naar het Groenendaalse Bos
Kinderboekenweek, thema: Vriendschap
Dierendag
Peuters naar Groenendaalse Bos
Start Blok 3 naschoolse activiteiten
Ouderbijeenkomst LOGO 3000
Inloopuurtje 14.15-15.00 u
Schoolfotograaf (nieuwe!)
Koffieochtend moeders
Studiedag: Alle kinderen vrij!
Koffieochtend vaders
Herfstvakantie
Voortgangsgesprekken 1 t/m 7 en voorlopig
adviesgesprekken groep 8
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Drempelonderzoek groep 8
Op maandag en dinsdag zal het drempelonderzoek worden afgenomen. De onderdelen Rekenen,
Begrijpend lezen, Spelling en Woordenschat worden door juf Frouwke en juf Ellen afgenomen. Dit
zal op maandag gebeuren. Op dinsdag zal het lezen worden afgenomen door juf Manon. Het
nagekeken werk zal worden opgestuurd naar een externe instantie die het nogmaals bekijkt en
uiteindelijk de score berekent. De uitslag van het Drempelonderzoek zal na de herfstvakantie
bekend zijn en met u worden besproken in het voorlopig advies gesprek.
Kleuters naar het Groenendaalse Bos
Het is herfst! En daarom gaan we op dinsdag 2 oktober met alle kleuters naar het Groenendaalse
Bos in Heemstede. We gaan met de bus en vertrekken om 9.30 u vanaf school. Ook ouders mogen
mee. Wilt u zorgen dat uw kind kleren aan heeft die vies mogen worden? Ook laarzen zijn handig.
We hopen op veel kastanjes, nootjes en herfstbladeren.
Peuters naar het Groenendaalse Bos
De peuters gaan op maandag 8 oktober naar het Groenendaalse Bos in Heemstede. De bus
vertrekt om 9.00 uur vanaf school. We hopen dat er veel ouders mee gaan. Volgende week kunt u
zich bij de peuterleidsters opgeven als u mee wilt.
Gratis schoolfruit!
Goed nieuws! Vanaf 12 november ontvangt de school weer 3x per week gratis fruit voor de
kinderen! Daar zijn we heel blij mee. Zo stimuleren we het gezonde eetgedrag van de kinderen.
We merken nu al dat de kinderen veel meer fruit eten dan vroeger.
Naschoolse activiteiten
Uw kind heeft deze week een brief meegekregen met deelnamestrookjes voor de naschoolse
activiteiten die vanaf 8 oktober starten. U kunt de strookjes inleveren bij juf Louiza. Vult u a.u.b.
het hele strookje in. Dit spaart de school enorm veel tijd uit bij het maken van de deelnamelijsten.
Uiterste inleverdatum: Woensdag 3 oktober ‘18

Aanbod:
Maandag: Groep 1 t/m 3
Donderdag: Groep 4 t/m5
Donderdag: Groep 5 t/m 6
Vrijdag:
Groep 6 t/m 8

Gym4kids
Freerunning
Zelfverdediging voor meiden
Mindfulness

Vanaf januari ’19 zal er in samenwerking met de Mgr. Huibersschool en de Rudolf Steinerschool
een geheel nieuw aanbod aan u gepresenteerd worden!
Douchen op de Piramide
Ieder jaar zijn er veel kinderen die niet douchen na de gymles om verschillende redenen. Wij
hebben daarom het douchebeleid besproken. Vanaf maandag aanstaande is douchen niet meer
verplicht. Kinderen die wel willen douchen kunnen dit natuurlijk blijven doen. Zij zijn een voorbeeld
voor de rest van de klas!
Alle kinderen die niet douchen zijn wel verplicht een handdoek en een washandje mee te
nemen zodat zij hun gezicht en oksels kunnen opfrissen na de gymles. Hier wordt echt streng op
toegezien. We zijn tenslotte een gezonde school en daar hoort verzorging van je lichaam ook bij.
Pleinafspraken
Vanaf maandag a.s. mogen de kinderen niet meer in de bosjes bij het grasveld spelen. We hebben
gemerkt dat het vies en onhygiënisch is in de bosjes en we hebben vanaf het plein geen duidelijk
overzicht. Dit is niet wenselijk omdat de veiligheid van de kinderen voorop staat.
Ook willen we niet dat de kinderen spelen/zich verstoppen in de tuin van de buurtbewoners. Zij zijn
hier begrijpelijk niet blij mee. Gelukkig blijft er voor onze leerlingen nog voldoende plek over om
wel lekker te kunnen rennen, spelen en voetballen.
Thuis oefenen met Oefenweb
De kinderen van groep 4 tot en met 8 oefenen op school met Oefenweb. Dat kan thuis nu ook
weer. De kinderen krijgen deze week een strookje hun inloggevens mee naar huis. Laat deze niet
slingeren. Op www.oefenweb.nl kunnen de kinderen inloggen en oefenen.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

