Ouderinfo 2 maart ‘20
Belangrijke data:
4 maart - 5 maart
5 maart

Aanmelden leerlingen gr. 8 voor VO
Geen huiswerkbegeleiding i.v.m. scholing
team
6 maart
1ste rapport mee naar huis
9 maart
Aanmelden leerlingen gr. 8 voor VO
9 maart
Ouderraadvergadering 13.00 uur
10 maart
Creatief blok 2
10 maart
MR vergadering 19.00 uur
11 maart
Koffieochtend vaders
12 maart
speel-o-theek
16 maart-20 maart
Week van de Lentekriebels
17 maart
Creatief blok 2
19 maart
Ouderbijeenkomst : week van de
Lentekriebels
24 maart
Creatief blok 2
26 maart
Speel-o-theek
29 maart
Zomertijd één uur vooruit
3 april
Moederfeest!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Geen huiswerkbegeleiding op dinsdag 3 maart
Dinsdag heeft het team van de Piramide gelijk na schooltijd een nascholing over het gebruik van
Mac Books en Ipads op school. Daarom kan de huiswerkbegeleiding niet doorgaan.
Afscheid overblijf-juf Els
Vandaag is juf Els voor het laatst bij ons op school om de overblijf te doen ,want zij heeft een
andere baan gekregen. Zij heeft acht jaar op onze school gewerkt als overblijf-juf. Ook toen haar
kinderen naar het Voortgezet Onderwijs gingen, is zij op onze school blijven helpen. Wij danken juf
Els voor al haar inzet en voor de gezelligheid en we wensen haar heel veel succes met haar nieuwe
baan! Els, we zullen je missen!!
Informatie over het Coronavirus
Het coronavirus (Covid19) roept allerlei vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties. Om
te voorkomen dat organisaties of ouders individueel onnodige maatregelen nemen, heeft de
GG&GD deze week laten weten dat er op dit moment geen maatregelen nodig zijn op scholen,
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc.
Op de Piramide houden wij ons aan de richtlijnen van de GG&GD.

Was je handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes
Mocht het nodig zijn om wel extra maatregelen te nemen, dan stellen wij u daar direct van op de
hoogte. Voor geverifieerde en actuele informatie over het coronavirus en de (landelijke) aanpak
verwijzen wij u naar www.rivm.nl

Zonnepanelen op het dak van de Piramide
Zoals u weet is OBS de Piramide een gezonde school. We besteden niet alleen aandacht aan
gezonde voeding en een gezonde levensstijl, maar ook aan het milieu door het afval op onze school
te scheiden.
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn er op het dak van onze school zonnepanelen geplaatst.
Ook hierdoor dragen wij een steentje bij aan het milieu. We zullen in de toekomst in de klassen
aandacht besteden aan het effect van zonnepanelen voor de school en voor het milieu.
Playbackshow op de braderie bij de Ontmoetingskerk
Op 4 april organiseert de ontmoetingskerk een braderie van 10.00 uur tot 15.00 uur. Ook u kunt
een marktkraampje huren voor 15 euro. Er zal een springkussen zijn voor de kinderen én ons
podium is er ook te vinden! Pascal zal als vertrouwde DJ de muziek verzorgen én kinderen van
onze school mogen er optreden! Als je dit wilt geef je dan op bij juf Jaqueline. Zij geeft alle namen
van de deelnemers door aan de organisatie van de braderie.
De organisatie zoekt nog vrijwilligers. Vindt u het leuk om te helpen bij de braderie, dan kunt u dit
ook doorgeven aan juf Jaqueline.
Schoolzwemmen
Vanaf het volgend schooljaar zal het schoolzwemmen voor groep 6 t/m 8 helaas stoppen. In
overleg met het zwembad is hiertoe besloten, omdat het organiseren van voldoende begeleiding te
veel effectieve lestijd kost van de school. We vinden het heel jammer om deze stap te moeten
zetten, maar we zien helaas geen andere mogelijkheid. Dit schooljaar hopen we de kinderen wel
nog tot juli de zwemlessen aan te kunnen bieden. Bij onvoldoende begeleiding zullen de lessen
echter ook niet doorgaan.
Schoolreis
Zoals elk jaar gaan de kinderen ook dit jaar op schoolreis! Het is een dag waar de kinderen het
hele jaar naar uitkijken! De exacte data voor enkele groepen zullen nog worden doorgegeven.
De bestemmingen zijn bekend:
Groep 1 en 2: de Batavier
dinsdag 19 mei ‘20
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 heeft van Club Collect hierover een
bericht ontvangen.
Mocht u geen bericht gehad hebben, wilt u dat dan melden bij juf Louiza?
Heeft u vragen over de betaling, neem dan even contact op met juf Louiza of juf Jaqueline.

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

