
 

 

                                             Ouderinfo 3 februari ‘20 
Belangrijke data: 
6 februari Speel-o-theek 
6 februari Inloopuurtje 14.15-15.00 uur gaat niet 

door i.v.m. afsluiting project. 
7 februari Afsluiting Week van het geloof 14.00-

14.30 uur 
11 februari Studiedag: Alle leerlingen vrij 
12 februari Koffieochtend moeders 
13 februari Ouderbijeenkomst 
14 februari  Koffieochtend vaders 
14 februari  Valentijnsdag 
14 februari Carnavalsmiddag op school! 
17 februari – 21 februari Voorjaarsvakantie 
24 februari Start rapportgesprekken   
24 /25 februari Adviesgesprekken gr. 8 
26 februari Luizencontrole 
4 maart - 5 maart Aanmelden leerlingen groep 8 voor VO 
6 maart 1ste rapport mee naar huis 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Inloopmiddag vervalt 
In de jaarplanning staat vermeld dat er een inloopmiddag is op donderdag 6 februari ’20. 
Deze gaat niet door in verband met de afsluiting van het project: Week van het geloof. 
 
Afsluiting Week van het geloof 
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt over de vijf wereldgodsdiensten. 
Op vrijdag 7 februari van 14.00 tot 14.30 uur bent u van harte uitgenodigd op school.  
In alle klassen wordt een presentatie verzorgd over het geloof dat in de klas van uw kind 
behandeld is. U bent welkom in alle klassen om te kijken wat de kinderen geleerd of 
gemaakt hebben.  
 
Groep 1 t/m 3 en 5:  Christendom 
Groep 4:   Hindoeïsme 
Groep 6:   Islam 
Groep 7:   Boeddhisme 
Groep 8:   Jodendom 
 
Oproep: Elke jaar lenen wij een leskist van een collega-school.  
Wij willen in de toekomst zelf materiaal verzamelen dat past bij dit thema. Heeft u thuis 
iets dat gebruikt kan worden bij de vijf wereldgodsdiensten en kunt u dit missen, zou u 
dit dan aan uw kind willen meegeven voor de thematafels in de klas? Wij zijn er heel blij 
mee!  
 



 

 

Schoolreis 
Zoals elk jaar gaan de kinderen ook dit jaar op schoolreis! 
De exacte data voor enkele groepen zullen nog worden doorgegeven.  
 
De bestemmingen zijn wel al bekend: 
Groep 1 en 2: de Batavier 
Groep 3 en 4: Oud Valkeveen 
Groep 5 t/m 7: de Efteling woensdag 20 mei ‘20 
Groep 8: Schoolkamp in Zandvoort woensdag 27 mei t/m vrijdag 29 mei ‘20 
 
Omdat het organiseren van de schoolreis tijdig moet gebeuren starten wij volgende week 
met het innen van het geld: 
Kosten: groep 1 t/m 7 : 30 euro per kind 
            Groep 8: 75 euro voor het schoolkamp 
Het geld voor de schoolreis wordt via Club Collect geïnd. U ontvangt hierover volgende 
week extra informatie. 
De schoolreis is een verplichte activiteit.  
 
Kunstwerk Vredesconvenant on tour: Ontmoetingskerk  
In Haarlem hebben verschillende kerken en religieuze groeperingen het Vredesconvenant 
ondertekend. Hiermee willen ze aangeven dat zij zich zullen inzetten voor de Vrede. Om 
dit convenant te laten leven in de stad, hebben de kunstenaars Hans Bossmann en Talal 
Shkeifah speciaal hiervoor een kunstwerk gemaakt. Dit prachtige kunstwerk (een tafel 
met wereldbol) , reist nu door Haarlem. Het is mogelijk om iets aan dit kunstwerk toe te 
voegen. Je kunt er dus bijv. iets op tekenen. Er is maar één regel: het mogen alleen 
rondjes zijn!  

Als Ontmoetingskerk hebben wij vorig jaar dit Vredesconvenant ook ondertekend. 
Daarom komt dit bijzondere kunstwerk in de maand februari bij ons in de kerk! Dat 
vieren we graag ook met de kinderen.  

Op woensdag 5 februari, van 14.30 uur - 15.30 uur gaan we met de kinderen rondom 
dit kunstwerk aan de slag! De kinderen van OBS de Piramide, juf Louiza, jeugdpastor 
Peter en kunstenares Neide zijn er sowieso. Met elkaar denken we na over wat vrede 
betekent, gaan we iets knutselen en misschien zelfs wel iets kunstigs creëren! Ben jij in 
de basisschoolleeftijd en doe je graag mee? Je bent van harte welkom in de 
Ontmoetingskerk! Alle kinderen uit héél Haarlem zijn welkom. Meedoen is dit keer 
helemaal gratis.  

 
Vriendelijke groet, 
Team OBS de Piramide 
 
 



 

 

 


