Ouderinfo 8 november 2019
Belangrijke data
11 november
St. Maarten
11 november
Start gratis Schoolfruit
12 november
gr.6 naar Frans Hals museum
14 november
speel-o-theek
19 t/m 23 november
Start 1ste ronde creatief blok
20 november
Brandweervoorlichting gr. 4,7,8
21 november
Koffieochtend moeders
22 november
Koffieochtend vaders
28 november
Speel-o-theek
9 december
Voorstelling Toffe Teddy: gr. 1 en 2
11 december
Koffieochtend moeders
12 december
koffieochtend vaders
17 december
schoolarts op school voor groep 2 en 7
18 december
Kerstdiner
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Het project: Gratis Schoolfruit start 12 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
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 donderdag 14 november nog een keertje terug.
Kennismaking met onze NAO robot in alle groepen
Meester Hassan en juf Mirjam hebben gisteren onze NAO robot aan alle klassen laten zien. De
kinderen reageerden erg enthousiast! Ze hebben geleerd wat de robot kan en ze hebben samen
met de robot bewogen en gedanst. Tijdens het creatief blok kunnen kinderen Robotica kiezen als
activiteit en onder begeleiding experimenteren met deze robot.
Reflectoren
Ik ben Fatih uit groep 7. Ik heb onze school opgegeven voor Veilig Verkeer Nederland. We krijgen
dit jaar weer fietsreflectoren, net zoals vorig jaar. De actie heet: Ik val op!
Iedereen krijgt een reflector. Ik wens iedereen een veilige rit.

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

