Ouderinfo 8 maart 2019
Belangrijke data:
11 maart
11 maart
14 maart
15 maart
18-22 maart
22 maart
28 maart
31 maart
04 april
08 april
12 april
15 april
16 en 17 april
17 april
18 april

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
Ouderraadvergadering
Koningsdag op school!
groep 7 en 8 naar het theater
Eindtoets groep 8
Koffieochtend voor vaders
Uitje moeders naar Volendam

---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Carnaval op school.
Vorige week vrijdag hebben we op onze school voor het eerst Carnaval gevierd. Het idee kwam
van onze nieuwe leerlingenraad. Het was een hele gezellige dag! Veel kinderen kwamen verkleed
naar school. In de middag werden in de lokalen verschillende activiteiten gedaan zoals eierkoek
versieren en knutselen. Pascal zorgde voor muziek in de aula. Aan het eind van de middag hebben
we polonaise gelopen en zijn er Irene uit groep 8 en Eddy uit groep 5 uitgeroepen tot prinses en
prins Carnaval 2019. Hieronder leest u twee reacties van de leerlingen:
Carnaval
Eerst ging ik naar school. Daarna gingen we carnaval vieren. Toen gingen we zien hoe de outfits
waren. Vervolgens ging ik winnen. Ik had de Marshmallow skin gemaakt. En ik vond het heel
leuk!!! We gingen in de klassen. We gingen eten, spelen en knutselen. We gingen een gezicht
maken van kleine dingetjes in groep 3. Edi ( groep 5)
Carnaval op school
Vrijdag 1 maart was er voor het eerst op de Piramide carnaval. Iedereen was verkleed naar school.
Ik heb allemaal grappige kostuums gezien. In de ochtend gingen we gewoon werken. In de middag
gingen we het vieren en in elke klas was er een activiteit. In groep zes hebben we met een scratch
pen allemaal scratch figuren, maskers en magneten gemaakt. In groep zeven hebben we een
zelfportret gemaakt met confetti en serpentines. In groep acht hebben we eierkoeken met
slagroom en nog meer versierd. Toen we klaar waren met de activiteiten ging elke klas naar de hal
en toen ging één voor één een klas polonaise over het podium doen. Toen elke klas klaar was met
de polonaise gingen de juffen van de leerlingenraad en de directrice [ juf Jacqueline ] bespreken
wie voor prins en prinses carnaval uitgekozen werd. Het was wel spanend: de prins was Edi uit
groep 5 die had een geknutseld kostuum en de prinses was Irene uit groep 8 die was als vampier
verkleed. Toen gingen elke klas achter elkaar polonaise doen door het schoolplein. Line uit groep 7

Betalen 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.
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

