
 

 

                                               Ouderinfo 14 maart 2019 

Belangrijke data: 

15 maart School dicht i.v.m. staking 

20 maart start lenteknutselen ouder-kind 

21 maart Ouderbijeenkomst Lentekriebels 

18-22 maart  Week van de lente kriebels gr. 1 t/m 8 

22 maart Koffieochtend vaders 

28 maart Speel-o-theek 

28 maart Modeshow kleuters  

29 maart Open dag Buurt Sportvereniging 15.00-

17.30 uur  

31 maart   Ingang zomertijd (klok 1 uur vooruit) 

04 april  Lunch voor ouderen in de wijk 

08 april Ouderraadvergadering 

12 april Koningsdag op school! 

15 april Groep 7 en 8 naar het theater 

16 en 17 april Eindtoets groep 8 

17 april Koffieochtend voor vaders 

18 april Uitje moeders naar Volendam 

19 april BBQ-avond voor vaders 

 

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

Beste ouders/verzorgers,  

 

15 maart Landelijke staking 

U heeft er vast al veel over gehoord. Morgen, 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! 

 

Lente knutselen ouder-kind 

Vanaf woensdag 20 maart kunt u weer met uw kind gaan knutselen in de Ontmoetingskerk. De 
activiteit zal vier keer plaatsvinden, op 20 en 27 maart, 3 en 10 april. Het begint om 14.30 uur en 
duurt tot 15.15 uur. De kosten zijn 1 euro per persoon per keer. U kunt zich aanmelden bij juf 

Louiza. 

 

Themaweek Lentekriebels 

De komende week is de landelijke week van de Lentekriebels, een projectweek voor het 

basisonderwijs over weerbaarheid, relaties en seksuele ontwikkeling bij jongeren. Ook onze school 

doet hier al jaren aan mee. U ontvangt een aparte informatieve brief over de inhoud van dit project 

bij deze nieuwsbrief. 

 

Ouderbijeenkomst Lentekriebels 

Op donderdag 21 maart is er een ouderbijeenkomst met het thema Lentekriebels van 8.30 tot 

10.00 uur. Verschillende ouders hebben om dit onderwerp gevraagd. Juf Louiza en Juf Marja gaan 

vertellen wat er in de verschillende groepen tijdens de lessen Lentekriebels aan bod komt. 

 

Woensdag 20 maart groep 8 eerder naar huis 

Op woensdagmiddag 20 maart worden de leerlingen van groep 8 gebeld door de VO-school waar 

zij geplaatst zijn. Daarom zijn zij die dag om 12.15 uit. 



 

 

Douchen 

De douches in de gymzaal zijn gerepareerd. Er kwam alleen koud water uit. Dat is de reden dat er 

de afgelopen weken niet gedoucht kon worden. Dit euvel was niet helder gecommuniceerd met 

onze school. Vandaar dat er geen bericht naar de ouders is gegaan. Bij vragen hierover kunt u 

altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Gelukkig is alles nu weer gerepareerd en is het water 

weer lekker warm. 

 

28 maart modeshow door de kleuters 

Onze kleuters hebben hard gewerkt aan het thema kleding. Daarom willen wij u uitnodigen voor 
deze speciale middag als afsluiting van het thema. We gaan een heuse modeshow lopen vanaf 
13.15 u. De modeshow vindt plaats in de kleutergymzaal. Ps. Het zou leuk zijn als uw zoon of 

dochter gekleed is in de kleding van uw eigen land. U bent van harte welkom om te komen kijken. 

 

Schoolregels 

Eén van de schoolregels van OBS de Piramide is : We spreken Nederlands met elkaar.  

Hier letten we erg op bij onze leerlingen tijdens hun aanwezigheid bij ons op school. Het komt de 
laatste tijd regelmatig voor dat er in de school geen Nederlands gesproken wordt door ouders. Dit 

is voor ons echt ongemakkelijk. We willen alle ouders daarom vragen Nederlands te spreken in 

onze school zodat de sfeer open en transparant blijft. 

 

Donderdag 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 donderdag 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 15.00 uur weer 
terug. De kosten zijn 20 euro per persoon. Opgeven kan bij juf Louiza. Geef je z.s.m. op, zodat wij 

op tijd de bus kunnen reserveren. 

 

Dubbel parkeren 

Het komt regelmatig voor dat ouders dubbel parkeren bij het ophalen en brengen van hun 
kinderen. Dit veroorzaakt echt gevaarlijke situaties. Kinderen die alleen naar school komen of naar 
huis gaan, hebben geen zicht op het verkeer en auto’s kunnen moeilijk passeren. Wij vragen u 

wederom met klem uw auto verderop te parkeren. Wij zullen betreffende ouders vanaf nu hierop 
aan gaan spreken. De gevaarlijke verkeerssituatie  is ook afgelopen dinsdag in de Wijkraad 
besproken. De wijkagent heeft aangegeven vanaf volgende week te komen controleren. Dit alles 

voor de veiligheid van onze leerlingen. 

 

Nieuwe ouder voor de Medezeggenschapsraad (MR) 

Afgelopen week is er een gesprek geweest met de eventuele nieuwe kandidaat voor de MR 
(opvolger Marcel Out). De MR heeft een zeer positief en informatief gesprek gehad. Wij zijn dan 

ook blij dat de heer Bekir Alpaydin (vader van Simay groep 2) vanaf volgend schooljaar de ouders 

zal vertegenwoordigen in de MR.  

 

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


