
 

 

                                             Ouderinfo 1 november 2019 

Belangrijke data 

 

6 november Staking: school gesloten 

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, 

 

Staking 

Woensdag 6 november is de school gesloten! De leerkrachten staken dan. Sport Support 

heeft een leuke activiteit georganiseerd voor de kinderen. Informatie vindt u hieronder. 

  

 
Schoolfotograaf 

Denkt u aan het nabestellen van de schoolfoto’s van uw kind (eren)? U kunt dit kosteloos 

doen t/m dinsdag 5 november. U kunt inloggen op www.deschoolfotograag .nl 

Om in te loggen kunt u de gegevens op het kaartje gebruiken dat uw kind heeft 

meegekregen van school. 

 

 

http://www.deschoolfotograag/


 

 

 

 

Het project: Gratis Schoolfruit start 11 november ‘19 

Dinsdag 12 november starten we weer met gratis schoolfruit. Op dinsdag, woensdag en 

donderdag hoeft u uw kind geen tussendoortje mee te geven. Wij verzorgen dan het 

tussendoortje en laten kinderen 3x per week kennis maken met gezond eten 

ondersteund door aantrekkelijk lesmateriaal. We merken dat de kinderen door het 

schoolfruit makkelijker fruit en groente zijn gaan eten en dat is super!!! Het 

schoolfruitproject stopt in april 2020 

 

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 en voorlopig adviesgesprekken groep 8 

De komende week vinden er nog 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 

Er hebben heel veel kinderen een bezoekje gebracht aan de poetsbus. Nog niet iedereen 

is aan de beurt gekomen. Daarom komt de bus op 14 november nog een keertje terug. 

Wilt u dat u kind de bus ook bezoekt, haal dan een formulier op bij school. 

 

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. 

                                            Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


