Ouderinfo 23 november 2018
Belangrijke data:
26 november
Gr. 3 naar museum
27 november
kleuter knutselen
29 november
Ajax Life Skills op onze school groep 5 t/m 8
30 november
Feestavond voor moeders op school!!
5 december
Sint op school! (School om 12.00 uit!)
10 december
Koffieochtend moeders
12 december
Basketbalwedstrijden meiden g. 8
13 december
Speel-o-theek
14 december
Koffieochtend vaders
19 december
Kerstdiner op school 18.00-19.00 uur
21 dec-4 januari ’19
Kerstvakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Huiswerkbegeleiding groep 4
Dinsdag 27 november gaat de huiswerkbegeleiding voor groep 4 bij juf Salima niet door. De
andere groepen hebben wel huiswerkbegeleiding.
Kleuter knutselen
Dinsdag 27 november om 12.45 tot 14.15 uur gaan alle kleuters een Sint knutsel maken. Dit doen
we in een circuit waardoor wij veel hulpouders kunnen gebruiken. Kunt u komen helpen? Opgeven
bij juf Louiza. Namens de kleuters en hun juffen alvast heel erg bedankt!
Ajax Life Skills in groep 5 t/m 8
Op donderdag 29 november vinden de Ajax Life Skills & Clinics plaats op onze school in groep 5
t/m 8.De vorige week hebben de ouders van groep 5 t/m 8 al een informatiebrief meegekregen
over dit leuke project.
Wat neem je mee naar deze clinics:

Sportkleding/sportschoenen voor binnen en buiten (je mag in sportkleding naar school
komen!)

Je eigen lunchpakketje, maar dat doen jullie al elke dag!
We wensen alle kinderen een leerzame en sportieve dag toe! De naschoolse activiteiten gaan deze
dag gewoon door.
Feestavond voor moeders op school
Vrijdag 30 november is er van 18.00 tot 22.00 uur een feestavond op school voor moeders. Aan de
oudste kinderen is een brief meegegeven met de uitnodiging. Vergeet u niet om de invulstrook bij
juf Louiza in te leveren.
Freerunning naar de vrijdag
De Freerunning les voor groep 4 en 5 kan gelukkig wel nog doorgaan tot de Kerstvakantie. De les
is alleen verschoven naar de vrijdag, in dezelfde gymzaal op het schoolplein (witte deur). We
hopen dat alle kinderen deze dag kunnen blijven meedoen met deze activiteit.
Onze school kan helaas niets doen aan deze verandering en moet zich aanpassen aan de
mogelijkheden van SportSupport.

Sinterklaas
Woensdag 5 december komt Sinterklaas naar onze school. We maken er weer een gezellig feest van
met z’n allen. Ouders zijn welkom in de aula van de school van 8.30 uur tot 9.30 uur. Daarna brengt
Sinterklaas een bezoekje aan alle klassen.
Zoals elk jaar is de school deze dag om 12.00 uur dicht.
Omdat het altijd erg druk is in de aula vragen wij u de kinderwagens in de kleutergang te
parkeren.
In groep 6 t/m 8 trekken de kinderen een lootje. De gemaakte onkosten (vijf euro) worden niet
meer door de school teruggegeven. Het bedrag dat wij vragen aan ouderbijdrage is laag. We
zetten het geld in voor de bovenbouw voor verdere leuke activiteiten in het schooljaar.
Voor in de agenda: De studiedag die op dinsdag 11 juni gepland stond is verplaatst naar dinsdag
4 juni ’19 ( Suikerfeest)
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

