
 

 

                                               Ouderinfo 2 november 2018 

Belangrijke data: 

 

8 november Ouderbijeenkomst 

8 november Nationaal schoolontbijt 

10 november Bazaar ontmoetingskerk 

12 november Start gratis Schoolfruit 3x per week!! 

13 november MR om 19.00 uur 

14 november  Basketbaltoernooi groep 8 

15 november Speel-o-theek 

19 november Ouderraadvergadering 

23 november Juf Eva start weer! 

29 november Ajax Life Skills op onze school groep 5 t/m 8 

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

Beste ouders/verzorgers,  

 

Ouderbijeenkomst 

Donderdag 8 november om 8.30 uur komt een medewerkster van Auris vertellen hoe kinderen taal 

leren en hoe u als ouder uw kind daarbij kan helpen. Het is belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. 

Komt allen!! 

 

Nationaal schoolontbijt 

OBS de Piramide is een Gezonde School. Om het belang van een gezond ontbijt onder de aandacht 

te brengen doet de school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dit vindt plaats op donderdag 22 

november. Geeft u uw kind een bord, een beker en bestek mee voor dit ontbijt, voorzien van 

naam? We wensen iedereen smakelijk eten! 

 

Extra schilderles! 

De ontmoetingskerk organiseert een extra schilderles op woensdag 21 november. Als uw kind hier 

aan mee wilt doen kunt u hem/haar opgeven bij juf Louiza. Zij is contactpersoon met de 

Ontmoetingskerk. 

 

Verkeersactie: initiatief Fatih groep 6 

Fatih uit groep 6 heeft vandaag aan alle kinderen een reflector uitgedeeld om zichtbaarder te zijn 

in het verkeer. Ook ontvangen ouders een checklist waarmee de veiligheid van de fietsen thuis 

gecontroleerd kan worden. Wat een goede actie!  Bedankt Fatih!!  

Hier zijn verhaal: 

 

Ik ben Fatih uit groep 6.  

Ik ben via Facebook terecht gekomen op een actie van Veilig Verkeer Nederland en daar heb ik 

onze school voor opgegeven, zodat alle kinderen een reflector kunnen hebben voor de veiligheid in 

het verkeer. De actie heet: Ik val op! 

Ik wens jullie een veilige rit! 

Website: www.vvn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvn.nl/


 

 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfoto’s zijn klaar! 

Vandaag neemt u zoon/dochter een kaartje van mee naar huis van de schoolfotograaf. Dit kaartje 

is heel belangrijk want op dit kaartje staat een gebruikersnaam en inlogcode. Als u naar de website 

gaat van deze fotograaf kunt u de inlogcode invoeren en uw keuze maken. De bestelling gaat dus 

niet meer via school. Als u snel besteld worden de foto’s gratis verstuurd. 

 

Vriendelijke groet,  

Team OBS de Piramide 


