
 

 

                                             Ouderinfo 27 januari ‘20 
Belangrijke data 
27 januari Cito M 
27 jan-3 februari 2x Week van het geloof! 
30 en 31 januari School gesloten i.v.m. staking 
6 februari Speel-o-theek 
6 februari Inloopuurtje 14.15-15.00 uur 
11 februari Studiedag: Alle leerlingen vrij 
12 februari Koffieochtend moeders 
13 februari Ouderbijeenkomst 
14 februari  Koffieochtend vaders 
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!! 
De peuterspeelzaal is wel gewoon open op donderdag en vrijdag. 
 
Gevonden voorwerpen 
Regelmatig blijven er spullen, kleding, gymschoenen en handdoeken op school liggen. 
Deze worden op een centrale plek bij de ingang van groep 3 t/m 8 verzameld. Op dit 
moment zit de bak helemaal vol. Mist u spullen van uw kind, kijkt u dan in deze bak. 
 
Wat te doen als uw kind ziek is. 
Is uw kind ’s morgens ziek dan meldt u uw kind voor half 9 telefonisch of per “social 
schools” af. Het is niet verstandig om uw kind ziek naar school te brengen. Het kan dan 
andere kinderen en de leerkrachten besmetten. Mocht uw kind op school ziek worden 
dan nemen wij contact met u op en verzoeken u uw kind op te halen. Het is dan ook heel 
belangrijk dat u bereikbaar bent en dat het telefoonnummer dat wij van u op school 
hebben klopt. Heeft u een nieuw nummer dan moet u dat zo snel mogelijk aan ons 
doorgeven. 
 
Vriendelijke groet, 
Team OBS de Piramide 
 
 



 

 

 


