Ouderinfo 6 december 2019
Belangrijke data
9 december
Ouderraad 13.00 u
9 december
Voorstelling Toffe Teddy: gr. 1 en 2
10 december
leerlingenraad
11 december
Koffieochtend moeders + kerstontbijt
11 december
Poetsbus peuters
12 december
Speel-o-theek
12 december
Poetsbus peuters
13 december
koffieochtend vaders
17 december
schoolarts op school voor groep 2 en 7
18 december
Kerstdiner
19 december
Ouderbijeenkomst
20 dec – 5 januari
Kerstvakantie
6 januari 2020
start school om 8.30 uur.
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Sint op school
We hebben weer een ontzettend gezellige ochtend gehad met Sinterklaas en zijn drie
pieten. Alle hulpouders, heel hartelijk bedankt voor jullie goede zorgen!!

Koffieochtend en kerstontbijt moeders
Woensdag 11 december is de laatste koffieochtend voor moeders voor de
kerstvakantie. Deze ochtend willen we iets speciaals doen. Het lijkt ons leuk om samen
op school te ontbijten. Louiza en Manon zorgen dat er Marokkaanse thee, koffie en jus
d’orange is. Als jullie (moeders) dan allemaal wat lekkers te eten meenemen kunnen we
samen gezellig ontbijten.
Voor deze gelegenheid zal de koffieochtend dan ook van 8.30 uur tot 9.30 uur duren. Wij
hebben er heel veel zin in.
Géén Gymkids a.s. donderdag
De naschoolse activiteit gymkids gaat donderdag 12 december niet door omdat de juf
een scholing geeft. Sport4kids gaat wel door!

Koffieochtend vaders
Vrijdag 13 december is de laatste koffieochtend voor vaders voor de kerstvakantie.
Meester Hassan zorgt voor koffie, thee en iets lekkers. De koffieochtend is voor alle
vaders van de school en is in de ouderkamer van 8.30-9.00 uur.
Kerstdiner én samenzang op OBS de Piramide:
Vandaag ontvangt u een brief over het Kerstdiner. Hierop kunt u aangeven of u iets
lekkers wilt klaarmaken voor het Kerstdiner bij ons op school. De brief kunt u inleveren
bij de leerkracht van uw kind.
Woensdagavond 18 december ’19 vindt op school het Kerstdiner plaats van 17.45 uur tot
19.00 uur.
We starten dit jaar om 17.45 uur op het grote schoolplein met een samenzang. Voordat
we naar binnen gaan, zingen we gezellig met z’n allen enkele kerstliedjes. Dit is een idee
van onze leerlingenraad en we willen dit graag doen.
Na het zingen van enkele liedjes gaan alle kinderen naar binnen en dan kan iedereen het
zelfgemaakte eten mee naar binnen nemen. De kinderen kunnen om 19.00 uur weer in
de klas opgehaald worden.
Wilt u uw kind bestek, een bord en een beker meegeven voorzien van naam? (groep 3
t/m 8)
De kleuters hoeven geen beker. Zij drinken uit een pakje.
Maakt u niet teveel eten? Wat over is geven wij weer terug aan uw zoon/dochter.
We maken er een gezellig feest van!
Voor de ouders die tussendoor niet naar huis gaan, staat koffie en thee klaar in de
ouderruimte. Wij vragen deze ouders wel om niet de klassen in te gaan en ervoor te
zorgen dat meegekomen kleine kinderen niet in het lege klaslokaal spelen.
Opruimen Kerstversiering
Op donderdag 19 december om 8.30 uur worden alle kerstspullen opgeruimd. Wij
kunnen daarbij nog wel wat hulp gebruiken van ouders. Wie kan ons een handje helpen?
Zou u dit dan door willen geven aan Juf Louiza?
Voor in de agenda
 De Kerstvakantie begint op vrijdag 20 december!
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

