Ouderinfo 1 maart 2019
Belangrijke data:
4-6 maart
7 maart
8 maart
11 maart
11 maart
14 maart
15 maart
18-22 maart
22 maart
28 maart
31 maart
4 april
18 april

Juf Jaqueline afwezig.
koffieochtend moeders
1e rapport mee.
Ouderraadvergadering
Screening schoolarts groep 2 en groep 7
Speel-o-theek
School dicht i.v.m. staking
Week van de lente kriebels gr. 1 t/m 8
koffieochtend vaders
speel-o-theek
ingang zomertijd (klok 1 uur vooruit)
lunch voor ouderen in de wijk
Uitje moeders naar Volendam

---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Schoolreis
Dit jaar gaan we voor het eerst het schoolreisgeld innen via Club Collect. U krijgt via Club Collect
een factuur toegestuurd van de schoolreiskosten. U kunt het schoolreisgeld via Ideal betalen of via
de bank. Club Collect neemt ook de herinneringen voor zijn rekening. Dit gaat allemaal
automatisch via hun systeem. Heeft u vragen, kom dan gerust naar juf Louiza of juf Jaqueline.
Het is een nieuwe manier van innen, dus het is voor iedereen even wennen.
Inzamelingsactie voor onderzoek tegen kanker
De vader van Kenji (4) en Kaylee (2) heeft de school gevraagd mee te doen aan een actie voor
onderzoek tegen kanker. OBS de Piramide wil graag helpen. Na de voorjaarsvakantie staat twee
weken lang een “spaarpot” bij juf Louiza waar jullie geld in kunnen doneren.
Onderstaand bericht komt van de initiatiefnemer:
Hallo allemaal,
Ik ben Cor Mol, de vader van Kenji (groep 4) en Kaylee (groep 2)
en ik werk al 10 jaar bij de Volvo in Amsterdam.
Iedere zaterdag zijn Kenji en ik te vinden in de garage tussen de vrachtwagens.
In juni gaan een aantal collega's van mij de Alpe D'Huzes beklimmen om zoveel
mogelijk geld te kunnen doneren aan de KWF kankerbestrijding zodat zij
onderzoeken kunnen blijven doen.
Als iedere collega 200 euro ophaalt (er zijn 12 vestigingen) kan VGTC een heel
mooi bedrag doneren. Daarom willen Kenji en ik een beroep op jullie doen ook
al is het maar 0,20 cent.
Groetjes Cor en Kenji.
MR-leden gezocht
Aan het einde van dit schooljaar zal Marcel Out, vader van Irene Out in groep 8, de MR moeten
verlaten. Het is belangrijk dat er dan een nieuwe vertegenwoordiger van de ouders zitting neemt in
de MR. Wanneer het u interessant lijkt om mee te denken over verschillende schoolzaken kunt u
contact opnemen met één van de huidige leden voor informatie. (Gwen Wetstede, Marcel Out,
Manon van Zalen en Lisa Kamst.)

Inmiddels heeft zich één ouder gemeld voor de medezeggenschapsraad. Dit is de vader van Simay
Alpaydin uit groep 2. Wanneer u ook als nieuwe vertegenwoordiger van de ouders in de MR wilt
komen kunt u zich aanmelden bij één van de leden van de MR.
15 maart Landelijke staking
U heeft er vast al veel over gehoord. Vrijdag 15 maart is er een landelijke staking door het
onderwijs. Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs staken
mee voor een beter salaris, minder werkdruk en aandacht voor het groeiende lerarentekort. Ook
OBS de Piramide doet mee aan de staking. De school is deze dag gesloten. De peuterspeelzaal is
wel open!
4 april lunch voor ouderen in de wijk
Als school willen we graag samenwerken met organisaties in de wijk. Ook willen we een bijdrage
leveren om de eenzame medemens te helpen. In samenwerking met de kerk wordt er op 4 april
een lunch verzorgd voor de eenzame ouderen in de wijk. De bedoeling is dat ouders van onze
school in de keuken van de kerk diverse gerechten met elkaar gaan klaarmaken. Een aantal
kinderen van de school zullen meehelpen in de kerk om het eten te serveren. Om 12 uur zijn de
eenzame ouderen uitgenodigd om aan de lunch deel te nemen. Wil je meehelpen met de lunch,
geef je dan op bij juf Louiza.
Uitje naar Volendam
Op 18 april willen juf Louiza en juf Marja met de moeders weer een uitje organiseren. We willen dit
keer Volendam bezoeken. We vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 16.30 weer terug. De kosten
zijn 20 euro per persoon. Opgeven kan bij juf Louiza. Geef je zsm op, zodat wij op tijd de bus
kunnen reserveren.
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

