Ouderinfo 13 januari ‘20
Belangrijke data
13 januari
15 januari
15 januari

Ouderraad peuters 11.30 uur
Knutselen in de kerk groep 1 t/m 4
Start kunstprogramma groep 5 t/m 8 in
kerk
16 januari
Ouderbijeenkomst: Thema : leren en
werken
17 januari
Koffieochtend voor vaders
20 januari
Start nieuwe blok Naschoolse
activiteiten
20 januari
Ouderraad 13.00 uur
23 januari
Speel-o-theek
27 januari
Start Cito M
27 jan-3 februari
2x Week van het geloof!
30 en 31 januari
School gesloten ivm staking
6 februari
Inloopuurtje 14.15-15.00 uur
11 februari
Studiedag: Alle leerlingen vrij
12 februari
Koffieochtend moeders
13 februari
Ouderbijeenkomst
14 februari
Valentijnsdag
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Knutselen groep 1 t/m 4
Op woensdag 15 januari 2020 start de knutselactiviteiten bij de Ontmoetingskerk voor
de kinderen van groep 1 t/m 4 en hun ouders. Opgeven bij juf Louiza.
Ook de kunstlessen voor groep 5 t/m 8 starten deze dag in de ontmoetingskerk.
Ouderbijeenkomst 16 januari over werken
Donderdag 16 januari komt er een medewerkster van “Leren en werken” vertellen wat je
kan gaan doen als je zou willen gaan werken. Welke stappen kan je ondernemen om een
baan te vinden en wie kan je daar bij helpen.
School op 30 en 31 januari ’20 gesloten: De staking gaat door.
U zult vast in het nieuws gehoord hebben dat de scholen 30 en 31 januari ’20 wederom
opgeroepen worden om te staken. Er is een nieuw CAO-akkoord ondertekend door de
onderwijsbonden, maar deze geldt tot november ’20. Daarna wordt er opnieuw gekeken
naar de situatie in het onderwijs. Ons team maakt zich zorgen om de toekomst in het
onderwijs. Er is nog steeds een tekort aan leerkrachten en de salarissen kunnen nóg
meer gelijk getrokken met de salarissen van docenten uit het VO. Daarom hebben we
besloten de school toch te sluiten en om op te komen voor de kwaliteit van het onderwijs
in Nederland en de verdiensten van leerkrachten.
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari ’20 is de school dus gesloten.
De naschoolse activiteiten gaan donderdag 30 januari wél door!!

Nieuwe regel van de week
De nieuwe regel van de week is: We geven elkaar complimenten. Het is fijn om een
compliment te krijgen van iemand. Dat zorgt voor een positieve sfeer. Ook leren de
kinderen hoe ze complimenten kunnen ontvangen.
Inschrijven voor naschoolse activiteiten
Deze week heeft u kind een brief meegekregen over blok 2 van de naschoolse
activiteiten.
 Kinderen van de Mgr. Huibersschool en van de R. Steinerschool kunnen zich ook
inschrijven voor deze activiteiten.
 U kunt uw kind inschrijven en het strookje inleveren bij juf Louiza of bij de
leerkracht van uw kind. Dit kan uiterlijk tot donderdag 16 januari ’20. Dan
worden de groepen ingedeeld.
 De lessen gaan dit keer door tot het einde van het schooljaar!
 Bij veel aanmeldingen wordt de groep gesplitst.
 Vult u a.u.b. het volledige strookje in. Gebeurt dit niet dan kan uw kind niet op de
deelnemerslijst gezet worden.
 Wij gaan er van uit dat de kinderen niet afhaken gedurende het jaar. Als er een
geldige reden is vragen wij ouders contact op te nemen met de school hierover.
 SportSupport organiseert de sportactiviteiten Sport4kids en Gymkids en is ook
verantwoordelijk voor wat er tijdens de lessen gebeurt. Heeft u vragen over de
lessen e.d. dan kunt u zich richten op de docenten van de activiteiten.
 Op vrijdag 17 januari ’20 wordt bekend gemaakt wie geplaatst zijn voor de
activiteiten en of er groepen gesplitst gaan worden.
 Wij wensen de kinderen veel plezier bij alle activiteiten!

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

