
 

 

                                             Ouderinfo 20 januari ‘20 

Belangrijke data 

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, 

 

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!! 

 

Start naschoolse activiteiten 

Deze week starten de naschoolse activiteiten!  

Dag Wanneer 

 

Wat 

 

Waar: groep Wie 

Donderdag 14.15 - 15.15  Kung Fu voor 
meiden 

Kleutergymzaal 6,7,8 Marjolein Sm. 

Donderdag 15.30 – 16.30 Sport4kids Gymzaal HLC 4,5,6 Remco Sport 

Support 

Donderdag 15.30 – 16.30 
 

Gymkids Gymzaal 
Piramide 

1,2,3 Patrick Sport 
Support 

Vrijdag 14.15 – 15.15  Mindfulness Ouderruimte 5,6,7,8 Lianne 
 

Woensdag 
*Start na  

15.30-16.30  
Voorjaars - 

Europakoor 
vakantie 

Kleutergymzaal 5,6,7,8 Marina 
 

 

 

 

 



 

 

U ontvangt de deelnamelijst via Social schools 

• De lessen gaan dit keer door tot het einde van het schooljaar!  

• 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 deze 

organisatie is 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. 

• Wij wensen de kinderen veel plezier bij alle activiteiten! 

 

Nationale Voorleesdagen 

Komende week starten de nationale voorleesdagen. Wij organiseren daarom op vrijdag 

24 januari een voorleescarrousel. Kinderen kunnen zelf kiezen door wie ze op school 

voorgelezen willen worden. Alle deelnemende medewerkers kiezen een boek. Kinderen 

kunnen op het raam bij de kleutergymzaal zien uit welke boeken voorgelezen wordt. Het 

voorlezen start om 13.00 uur.  

 

 

Vriendelijke groet, 

Team OBS de Piramide 

 
 

 


