
 

 

                                             Ouderinfo 4 oktober 2019 
Belangrijke data: 
7 t/m 11 oktober Projectweek ik eet het beter 
7 oktober Ouderraad peuters  
8 oktober Koffieochtend moeders 
8 oktober Afname NIO groep 8 
9 oktober inloopuurtje 14.15 – 15.00 uur 
10 oktober Speel-o-theek 
11 oktober Einde Kinderboekenweek 
16 oktober Koffieochtend vaders 
17 en 18 oktober  studiedagen: alle kinderen vrij! 
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
28 oktober Start gratis schoolfruit! 
28 oktober bezoek Poetsbus 
28 oktober/ 8 november Start voortgangsgesprekken, préadvies 

gesprekken gr. 8 
30 oktober Luizencontrole 
31 oktober Speel-o-theek 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Na-Zomerfeest! 
We hebben enorm genoten van alle blije gezichten op ons schoolplein afgelopen vrijdag. 
En wat hebben we geluk gehad met het weer. Alle leerkrachten , hulpouders en 
vrijwilligers, heel erg bedankt voor jullie hulp. Zonder jullie is het niet mogelijk dit feest 
jaarlijks te vieren op onze school. 
 
Projectweek : Ik eet het beter 
Komende week is het de Week van de Pauzehap: vijf dagen met aansprekende filmpjes, 
uitdagende opdrachten en gezonde tussendoortjes voor groep 5 t/m 8. Leerlingen 
ervaren met elkaar hoe lekker een gezonde pauzehap kan zijn. Ook bewegen en op tijd 
ontspannen horen natuurlijk bij een gezonde pauze! 
 
Poetsbus 
Een gezond gebit vinden wij heel belangrijk. Uw kind heeft een klassikale les gehad over 
o.a. het ontstaan van gaatjes en de 7 eet-en drinkmomenten in de Poetsbus. In de 
Poetsbus leren kinderen over hun gebit en hoe ze dat het beste kunnen verzorgen. 
De Poetsbus is geen vervanging van de tandarts. Er wordt niet geboord.  
Als uw kind regelmatig een poetsinstructie krijgt is een bezoek aan de bus overbodig.  
U kunt uw kind opgeven voor de Poetsbus door een toestemmingsbrief die uw 
kind mee naar huis krijgt. Deze brief kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. 
Uw kind mag dan een bezoekje brengen aan de schoolbus.  Na afloop krijgen de kinderen 
een tasje mee met o.a. plakverklikkers en een zandloper. U krijgt via een beveiligde 
zorgmail een rapportage van het kind met bevindingen, adviezen en gemaakte 
mondfoto’s. 
 
 



 

 

Afname NIO in groep 8 
Dinsdag 8 oktober wordt in de ochtend de NIO afgenomen in groep 8. De test onderzoekt 
het IQ van uw kind. De test wordt klassikaal afgenomen én nagekeken door Saskia 
Snikkers, orthopedagoog, kinder-en jeugd psycholoog. De groepsleerkrachten zijn wel in 
de klas aanwezig. De uitslag van deze test hoort u bij de voorlopige adviesgesprekken 
eind oktober ’19. 
 
Koffieochtend moeders  
Dinsdag 8 oktober is er weer een koffieochtend voor moeders. Alle moeders van de 
school zijn welkom in de ouderkamer ( in de kleutergang) van 8.30 uur tot 9.00 uur. 
Onder het drinken van een kopje koffie of thee kunnen jullie gezellig even bijkletsen. 
Louiza en Manon zorgen voor de koffie en thee. Nemen jullie dan weer iets lekkers mee 
voor er bij? Tot dinsdag allemaal. 
 
Inloopuurtje groep 1 t/m 8 
Op woensdag 9 oktober ’19 organiseert de school een inloopuurtje van 14.15 u tot 15.00 
uur. U kunt dan samen met uw kind in de klas de boeken en schriften bekijken. De 
kinderen kunnen aan u uitleg geven over wat ze allemaal geleerd hebben. 
 
Herfstknutstelen ouder-kind 
9 oktober en 16 oktober  is er op woensdagmiddag knutselen voor ouder en kind met 
materialen uit de natuur. Het is van 14.30 uur tot 15.15 uur in de Ontmoetingskerk aan 
de Frankrijklaan. De kosten zijn € 1,-- per keer. Aanmelden bij juf Louiza. 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


