Ouderinfo 20 december 2019
Belangrijke data
20 dec – 5 januari
6 januari
6 januari
6 januari
8 januari
9 januari
13 januari
15 januari
15 januari
17 januari
20 januari

Kerstvakantie
Start school om 8.30 uur.
Koffieochtend moeders
Nederlandse les
Luizencontrole
Speel-o-theek + taal voor thuis
Ouderraad peuters 13.00 uur
Start kunstprogramma groep 5 t/m 8
Knutselen in de kerk groep 1 t/m 4
Koffieochtend voor vaders
Start nieuwe blok Naschoolse
activiteiten
20 januari
Ouderraad 13.00 uur
27 januari
Start Cito M
3 februari
2x Week van het geloof!
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,

Het team van OBS de Piramide wensen iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond
2020!!!!

Nederlandse les moeders
De Nederlandse les voor moeders zal maandag 6 januari om 9.00 uur starten. Vooraf is
er eerst een koffieochtend voor moeders. Ook jullie zijn hierbij natuurlijk van harte
welkom.
Koffieochtend moeders
Maandag 6 januari 2020 is er meteen weer een koffieochtend voor moeders. Deze wordt
gehouden in de ouderkamer en is van 8.30 uur tot 9.00 uur. De koffieochtend zal worden
verzorgd door Marja en Manon. Louiza is dan nog op vakantie.Aansluitend zal de
Nederlandse les voor moeders plaatsvinden.

Kunstnest Schalkwijk groepen 5 t/m 8
Op 8 januari 2020 komen Neide en Peter namens de kerk in de groep 5 t/m 8 vertellen
over Kunstnest. Dit is een kunstproject waar de kinderen via hun leefomgeving met
kunst bezig gaan. Het project is op 5 woensdagen en start op 15 januari van 14.3015.45 uur in de Ontmoetingskerk. Als kinderen mee willen doen kunnen ze zich opgeven
bij juf Louiza.
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.
Feestdagen 2019: Het Jeugdfonds betaalt sport- of cultuurlessen voor uw
kinderen
Bezig zijn met sport of dansen is leuk én belangrijk. Het is gezond, uw kind maakt
nieuwe vrienden, leert doorzetten, krijgt meer zelfvertrouwen en maakt plezier. Wist u
dat kinderen die veel sporten of hun creativiteit gebruiken vaak beter presteren op
school? Reden genoeg om uw kind lekker actief te laten zijn. We willen dat alle kinderen
de kans krijgen om bij een club te sporten, te dansen, te dj-en of andere kunst- en
cultuurlessen te volgen. Daarom werken wij het hele jaar door samen met het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds betaalt voor minima gezinnen per kind per
jaar maximaal €225,- voor sport- en €450,- voor dans- of cultuurlessen en als daarvan
geld over is ook voor kleding of materialen. Mooi om uw kinderen zo rond de feestdagen
hiermee blij te maken. Lees hier eerst meer. www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem
De aanvraag kunt u doen via de intermediair van de Piramide, dit is juf Ilse van groep 2.

Fijne vakantie en tot maandag 6 januari ’20!!!
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

