
 

 

                                               Ouderinfo 5 oktober 2018 

Belangrijke data: 

8 oktober Peuters naar Groenendaalse Bos 

8 oktober Start Blok 3 naschoolse activiteiten 

11 oktober Ouderbijeenkomst LOGO 3000 

11 oktober Inloopuurtje: wordt verzet 

15 oktober Ouderraadvergadering 

15 oktober  Schoolfotograaf (nieuwe!) 

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 

 

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

Beste ouders/verzorgers,  

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Op vrijdag 12 oktober om ongeveer 14.10 sluiten we de Kinderboekenweek af. Alle groepen zingen 
en dansen op het plein voor de speelzaal het lied Kom Erbij van Kinderen voor Kinderen. U 
bent van harte welkom om ook mee te zingen en te dansen! Om kwart over twee kunt u uw 
kinderen mee naar huis nemen. 

Naschoolse activiteiten 
Komende week start blok 3 van de naschoolse activiteiten. 
Uw kind krijgt vandaag een deelnamebrief mee. Kijk goed wanneer uw kind kan starten want er 
zijn voor twee activiteiten twee groepen gemaakt omdat er veel aanmeldingen zijn. 

 
Maandag start Gymkids voor groep 1 t/m 3 van 14.15 tot 15.15 uur in de grote gymzaal. Omdat 
er erg veel aanmeldingen zijn is deze groep gesplitst. Iedere groep krijgt 5 lessen aangeboden. 
Op vrijdag start Mindfulness voor groep 5 t/m 8 van 14.15 tot 15.00 uur. 

Ook deze groep hebben we verdeeld. Deelnemers krijgen 5 lessen. 
Om verwarring te voorkomen hangt de indeling van de groepen op het raam bij de speelzaal. 

Er kan niet gewisseld worden. 
 
Op donderdag start Freerunning voor groep 5 en 6 van 14.15 tot 15.15 uur in de HLC gymzaal op 
het plein. Voor deze activiteit zijn alle kinderen die zich opgegeven hebben geplaatst. Zij krijgen 
dus 10 lessen. 
Op donderdag start Fight like a girl voor groep 6 t/m 8 in de gymzaal van de kleuters van 
14.15 tot 15.15 uur. Ook bij deze activiteit zijn alle kinderen die zich opgegeven hebben geplaatst. 

 
*Bij alle naschoolse activiteiten wordt verwacht dat de leerlingen zich aan de regels en afspraken 
houden. Is dit niet het geval dan hebben degenen die de activiteit geven het recht kinderen van de 
lijst te halen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de directie. 
 
Inloopmiddag 

Op donderdag 11 oktober ’18 was het inloopuurtje gepland. Tijdens dit uurtje kunt u samen met 

uw kind na schooltijd in de klas kijken naar de werkschriften en lesboeken van uw kind. Deze dag 
starten echter ook de nieuwe naschoolse activiteiten. Daarom verzetten we deze activiteit. U krijgt 
de nieuwe datum tijdig te horen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw


 

 

Leerlingenraad 
Komende week vindt de verkiezing van de leerlingenraad plaats bij ons op school. Kinderen van 
groep 5 t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven en schrijven hiervoor een motivatie. Vrijdag 12 
oktober wordt de leerlingenraad bekend gemaakt. 
 
Fietsenstalling leerlingen. 

Kinderen die met de fiets naar school komen plaatsen hun fiets in de rekken bij de hoofdingang. 

Het komt regelmatig voor dat de fietsen buiten de rekken staan en de doorgang naar de school 
blokkeren. Dit terwijl er nog voldoende ruimte is in de fietsenrekken. Wij verzoeken u dan ook uw 
kind te helpen zijn of haar fiets op de juiste plek neer te zetten. Er hangen camera’s die op de 
fietsen zijn gericht zodat wij kunnen zien als er iets met de fietsen gebeurt. 

Activiteiten in de wijk: 
SportSupport organiseert een aantal activiteiten in de wijk. Vind je het leuk om te sporten na 
schooltijd, meld je dan aan bij een van de volgende activiteiten in Schalkwijk. Je kunt gewoon naar 
de activiteit toe. De activiteiten zijn gratis. 

 Maandag voetbal van 16.00 uur t/m 17.30 uur, in de Spaarnehal.  

Leeftijd 6 t/m 14 jr. 
 Woensdag sport mix van 15.00 uur t/m 17.00 uur, in de Spaarnehal. Leeftijd 6 t/m 12 jr. 

(basketbal, tafeltennis, voetbal, volleybal etc.). 

 Woensdag sport mix van 17.30 t/m 19.00 uur, locatie gymzaal van OBS de Globe. 
Leeftijd 10 t/m 15 jr. 

 Vrijdag voetbal van 16.00 uur t/m 17.00 uur, in de Spaarnehal.  

Leeftijd 6 t/m 14 jr. 

 

Vriendelijke groet,  

Team OBS de Piramide 


