
 

 

                                             Ouderinfo 9 maart ‘20 

Belangrijke data 

  

 

  

09 maart Aanmelden leerlingen gr. 8 voor VO 

09 maart Ouderraadvergadering 13.00 uur 

10 maart Creatief blok 2 

10 maart MR vergadering 19.00 uur verplaatst 

11 maart Koffieochtend vaders 

12 maart  Speel-o-theek 

16 maart Bibliotheekbezoek Nederl. Les  

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, 

 

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 

 Nieuw: we geven elkaar even geen hand 

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 

 
Bibliotheekbezoek moeders Nederlandse les 
Op maandag 16 maart gaan we met de moeders van de Nederlandse les een bezoek brengen aan 
de bibliotheek. Er zal uitleg gegeven worden over andere mogelijkheden voor het leren van de 
Nederlandse taal. 
 
Moederfeest 3 april 

Op vrijdag 3 april is er weer een feest voor alle moeders!! De deur gaat open om 17.30 uur, zodat 
we om 18.00 uur met het eten kunnen beginnen. Het feest duurt tot 22.00 uur. Afgelopen week 

hebben jullie een uitnodigingsbrief gekregen met een aanmeldingsstrook. Als u wilt komen, vul de 
strook in en lever dit in voor 20 maart bij juf Louiza. 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Cf8d8f357840d4ae59e4408d7bc2bbf4d%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C637184768380615558&sdata=rX%2FQ6Zx4gUuooHikDaoCp55n%2FPRZUvCrrzbvMO4wAMk%3D&reserved=0


 

 

Playbackshow op de braderie bij de Ontmoetingskerk 

Wil je optreden tijdens de braderie bij de Ontmoetingskerk op 4 april? Geef je dan snel op bij juf 

Jaqueline. Je kunt alleen een optreden verzorgen of met een groepje. Laat Europawijk maar 

genieten van het talent bij ons op school!  

 

Creatief blok II 

De komende drie weken gaan de kinderen weer creatief aan de slag in de verschillende groepen. 

Dit keer is het thema: Flora en fauna. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende technieken 

zoals tekenen, Ipads, de robot, stempels maken, zaadbollen maken, techniek en nog veel meer. 

We wensen de kinderen en de leerkrachten veel plezier! 

 

Lentekriebels 

Van 16 tot 20 maart is het de week van de Lentekriebels! Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een 

uitgebreide informatiebrief over dit jaarlijks terugkerend project op onze school.  

Tijdens de Ouderbijeenkomst op donderdag 19 maart zal daar ook over gepraat worden. Er zal 
uitleg gegeven worden wat er in de verschillende klassen besproken wordt.  
 
Schoolfruit 

We zijn erg tevreden over het gratis schoolfruit bij ons op school. We merken echt dat onze 

leerlingen meer fruit zijn gaan eten en dat is super! Ook zijn we blij met onze “fruitmoeders”.  
(moeder van Tuana gr 6, moeder van Lara gr. 7, moeder van Gaya gr.7, moeder Tugra gr.6).  
Zij helpen de school met het snijden van ananassen, meloenen en ander fruit dat wat meer 
voorbereiding vergt. Zij komen op woensdag/donderdag of vrijdag met de kinderen mee naar 
binnen in de ochtend om het fruit te verzorgen in alle klassen. Top dames!!!!!! 
Het gratis schoolfruitproject zal in april ’20 helaas stoppen. Wij geven u de precieze datum nog 

door. 

 

Vriendelijke groet, 

Team OBS de Piramide 

 

 


