Ouderinfo 18 oktober 2019
Belangrijke dat
17 en 18 oktober
21 t/m 25 oktober
28 oktober
28 oktober/ 8 november

Studiedagen: alle kinderen vrij!
Herfstvakantie
Bezoek Poetsbus
Start voortgangsgesprekken, préadvies
gesprekken gr. 8
30 oktober
Luizencontrole
31 oktober
Speel-o-theek
7 november
Ouderbijeenkomst Pesten
7 november
Nationaal Schoolontbijt in alle groepen
7 november
Alle groepen maken kennis met NAO
robot!
11 november
St. Maarten
11 november
Start gratis Schoolfruit
12 november
Start 1ste ronde creatief blok
21 november
Koffieochtend moeders
22 november
Koffieochtend vaders
28 november
Speel-o-theek
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 en voorlopig adviesgesprekken groep 8
De komende twee schoolweken (start 28 oktober) vinden de voortgangsgesprekken
plaats in alle groepen. Er wordt tijdens deze gesprekken onder andere besproken hoe het
op dit moment met uw kind gaat op school en welke doelen de kinderen zelf gesteld
hebben voor de komende periode.
Ouders en kinderen van groep 8 hebben deze weken een voorlopig-advies gesprek. Er
wordt nu dus nog géén definitief advies gegeven. Dat gebeurt pas eind februari ’20 als
alle toets gegevens binnen zijn.
Naast de verzamelde toets gegevens die in groep 8 verzameld worden speelt
werkhouding, concentratie, huiswerkhouding en gedrag van uw kind natuurlijk ook mee
bij het bepalen van een passend schooladvies.
Bezoek Poetsbus
Maandag 28 oktober is de Poetsbus weer bij ons op school. Kinderen die het deelname
formulier hebben ingeleverd gaan maandag 28 oktober een bezoekje brengen aan deze
bus. Er wordt niet geboord. Het gebit van uw kind wordt wel gecontroleerd en u ontvangt
een persoonlijk advies over wat te doen om ervoor te zorgen dat het gebit van uw kind in
goede staat is, komt of blijft van de medewerkers van de Poetsbus.

Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 7 november vindt bij ons het Nationaal Schoolontbijt weer plaats. In alle
groepen wordt een gezond ontbijt verzorgd. We zijn een gezonde school. We vinden het
heel belangrijk dat onze kinderen leren hoe een gezond ontbijt eruit kan zien en waarom
ontbijten zo belangrijk is. Een ontbijt zorgt er namelijk voor dat we ons goed kunnen
concentreren op school en het zet ook de darmen aan het werk.
Kennismaking met onze NAO robot in alle groepen
Meester Hassan en juf Mirjam gaan donderdag 7 november alle groepen langs om de
leerlingen kennis te laten maken met onze NAO schoolrobot. Dit schooljaar willen we de
robot in gaan zetten in ons onderwijs. We onderzoeken met elkaar de mogelijkheden en
zullen u op de hoogte houden van experimenten en activiteiten met dit nieuwe en
innovatieve schoolmateriaal.
Ouderbijeenkomst over pesten
In deze bijeenkomst willen we het over pesten hebben. Dit is een onderwerp wat we
belangrijk vinden om met u te bespreken. Het zal gaan over wat te doen als je kind pest,
maar ook wat doe je als je kind wordt gepest. Wat kun je doen als ouder en hoe pakt de
school het aan.
Ouderbijdrage
Na de Herfstvakantie neemt de school persoonlijk contact op met de gezinnen die de
ouderbijdrage nog niet betaald hebben.
De school is druk bezig met de voorbereidingen voor o.a. het Sinterklaasfeest. Uw
bijdrage is nodig om alles goed te kunnen organiseren.
Betalen kunt u via:
ABNAMRO t.a.v. de Piramide Europa
Rekeningnummer: NL14ABNA0622233289
Als de bijdrage is overgemaakt ontvangt u als u dit wenselijk vindt een ontvangstbewijs
van juf Louiza. Zij zit elke ochtend van 8.30 tot 9.00 uur in de aula om u verder te
helpen.
Van de ouderbijdrage worden Kerst, Pasen en de sportdag en excursies betaald.
De ouderbijdrage is 25 euro per kind
Voor één kind:
25 euro
Voor twee kinderen:
50 euro
Voor drie of meer kinderen:
75 euro
Peuter
7,50 euro
U kunt ook in termijnen betalen. Dit kunt u bespreken met Juf Louiza of juf Jaqueline.
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

