
 

 

                                             Ouderinfo 22 november 2019 

Belangrijke data 

 

26 november en 3 december Creatief blok in de middag 

28 november Speel-o-theek 

3 december MR vergadering 

5 december Sint op school: Tot 12.00 uur school! 

9 december Ouderraad  13.00 u 

9 december Voorstelling Toffe Teddy: gr. 1 en 2 

10 december leerlingenraad 

11 december Koffieochtend moeders 

12 december koffieochtend vaders 

17 december schoolarts op school voor groep 2 en 7 

18 december  Kerstdiner  

20 dec – 5 januari Kerstvakantie 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Te laat komen 

We merken dat er momenteel veel kinderen (vooral uit gr.7) te laat komen in de ochtend. Hierdoor 

wordt lestijd gemist en starten de lessen voor de kinderen die wel aanwezig zijn rommelig op. 

Mocht het te laat komen niet verbeteren de komende tijd dan is de school helaas genoodzaakt om 

leerplicht in te schakelen bij betreffende kinderen.  

Ouders worden natuurlijk hiervan op de hoogte gesteld. We hopen echter dat dit niet nodig is. 

 

Inzameling voor Voedselbank. 

De moeder van Fatih (gr.7) heeft de school gevraagd of we mee willen helpen om levensmiddelen 

in te zamelen voor Kerstpakketten voor gezinnen die in armoede leven. Dit wil de school graag 

doen! Als u mee wilt helpen kunt U producten afgeven bij juf Louiza in de aula van de school. Het 

zou mooi zijn als we vele gezinnen blij kunnen maken tijdens de Kerstdagen! 

 

Creatief blok  

Twee dinsdagmiddagen werken we van groep 3 t/m 8 aan het thema water. De leerlingen hebben 

zelf een top 3 gemaakt van hun favoriete onderdelen en werken groep doorbrekend aan een 

creatieve opdracht. Deze bestaan uit verschillende activiteiten en technieken. Zo gaan ze werken 

met aquarelverf, papier, potlood maar ze kunnen ook bootjes knutselen die echt kunnen varen. 

Ook is er ruimte voor digitale creativiteit zoals het werken met de iPad. Hiermee worden 

stopmotion filmpjes gemaakt en het programmeren van NAO de robot kan ook gekozen worden. 

Wij hopen op twee inspirerende creatieve middagen! 

 

Sinterklaas  

Donderdag 5 december komt Sinterklaas naar onze school. We maken er weer een gezellig feest van 
met z’n allen. Ouders zijn welkom in de aula van de school van 8.30 uur tot 9.15 uur. Daarna brengt 

Sinterklaas een bezoekje aan alle klassen. 

Zoals elk jaar is de school deze dag om 12.00 uur dicht. 

Omdat het altijd erg druk is in de aula vragen wij u de kinderwagens in de kleutergang te 

parkeren. 

 

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


