Ouderinfo 1 februari 2019
Belangrijke data:
4 februari
4 februari
7 februari
28 januari t/m 8 februari
08 februari

Studiedag: alle kinderen vrij
Start nieuwe blok Naschoolse activiteiten!
Inloopuurtje
Week van het geloof
Voorstelling voor ouders: Dans in school!!
Thema: Licht
11 en12 februari
Adviesgesprekken groep 8
13 februari
Koffieochtend moeders
14 februari
Ouderbijeenkomst
15 februari
Koffieochtend vaders
18 t/m 22 februari
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 8 maart
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
27 februari
Luizencontrole
28 februari
Speel-o-theek
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Naschoolse activiteiten:
Volgende week starten de nieuwe naschoolse activiteiten. Alle kinderen die zich hebben
aangemeld zijn geplaatst. De deelnemerslijsten hangen op de ramen bij de kleutergymzaal.
Bij Sport4kids en het zangkoortje doen ook enkele kinderen van de MGR Huibersschool mee.
Schaken:
Hiervoor zijn veel aanmeldingen en dat is natuurlijk hartstikke leuk! De schaakvereniging laat me
weten hoe ze dit gaan organiseren. U krijgt hier tijdig via de digiduif bericht van.
Let wel goed op!!!!!!!De starttijd voor verschillende activiteiten is veranderd.
Dit was noodzakelijk omdat we het aanbod voor de drie scholen moesten organiseren en
de R. Steinerschool is pas om 15.15 uit.
De kinderen kunnen niet tussen 14.15 en 15.30 op school blijven.
Dinsdag

Schaken

Buurtschaak
MGR Huibers
Juf Marina
kleutergymzaal
Piramide
Sport Support

3 t/m 8

Woensdag

Zangkoor
Europawijk

Donderdag

Sport4kids

Donderdag

Marjolein Sm.

6 t/m 8

Vrijdag

Kung Fu voor
meiden
Gym4kids

Sport Support

1 t/m 3

Vrijdag

Mindfulness

Juf Lianne

5 t/m 8

5 t/m 8
6 t/m 8

16.0017.00 uur
15.3016.30
uur
15.3016.30 uur
14.15-15.15
uur
15.3016.30 uur
14.15- 15.00
uur

16 lessen
5 februari ‘19
Hele jaar
6 februari ‘19
11 lessen
7 februari ‘19
11 lessen
7 februari’19
11 lessen
8 februari ‘19
11 lessen
8 februari ‘19

Inloopuurtje
Donderdag 7 februari is er een inloopuurtje voor groep 1 t/m 8 van 14.15 tot 15.00 uur.
U kunt dan samen met uw kind in de klas de werkjes, de schriften en boeken bekijken. U bent van
harte welkom!
Week van het geloof
De afsluiting van de week van het geloof is op vrijdag 8 februari met Dans in school. Het thema
van deze dag is: LICHT.
Er wordt in alle groepen gedanst onder begeleiding van professionele dansers en er wordt een
wensboom versierd. Alle ouders zijn van harte welkom voor een spetterende afsluiting om 13.15
uur in de Gymzaal van de school!
Komt a.u.b. op tijd zodat er niet gestoord wordt onder de voorstelling?
MR nieuws
Binnenkort zal er op de website van school het tabblad MR te zien zijn. De MR zal hier na iedere
vergadering een nieuwsbrief op plaatsten, zodat iedereen weet wat er binnen de MR onder andere
besproken is. Ook zullen er documenten als het MR reglement, het jaarverslag van het vorige
schooljaar en de documenten van het huidige schooljaar te vinden zijn.
Gwen Wetstede heeft aangegeven haar zittermijn met nog twee jaar te willen verlengen. Helaas zal
na dit jaar onze voorzitter, Marcel Out, ons verlaten. Wanneer het u als ouder leuk en interessant
lijkt om aan de MR deel te nemen, kunt u contact op nemen met een van de huidige leden. (Gwen
Wetstede, Marcel Out, Manon van Zalen en Lisa Kamst.)
Schakelklas:
Data Schakelklas Taal
De schakelkas Taal is de afgelopen weken niet door gegaan i.v.m. het afnemen van de Cito-toetsen
Volgende week start de schakelklas weer voor de groepen 4, 5 en 7 tot de voorjaarsvakantie.
Groep 8 is al klaar met de schakelklas.
Schema schakelklas week 6 :
maandag 4 februari: geen schakelklas i.v.m. studiedag
donderdag 7 februari: schakelklas
vrijdag 8 februari:
geen schakelklas voor groep 7 en 8 in de middag i.v.m. 'Dans in school’.
Schema schakelklas week 7:
maandag 11 februari: geen schakelklas i.v.m. juf Cindy in groep 8
(juf Frouwke juf Ellen hebben oudergesprekken.)
vrijdag 15 februari:
groep 7 geen schakelklas
Na de voorjaarsvakantie verandert de samenstelling van de schakelklas. Er komen dan kinderen uit
groep 6 in de schakelklas Taal. Ouders worden uiteraard op de hoogte gebracht hiervan.

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

