Ouderinfo 24 februari ‘20
Belangrijke data:
24 februari- 6 maart
24 /25 februari
26 februari
4 maart - 5 maart
6 maart
9 maart
9 maart
10 maart
10 maart
11 maart
12 maart
16 maart-20 maart
17 maart
19 maart

Start rapportgesprekken
Adviesgesprekken gr. 8
Luizencontrole
Aanmelden leerlingen groep 8 voor VO
1ste rapport mee naar huis
Aanmelden leerlingen gr. 8 voor VO
Ouderraadvergadering 13.00 uur
Creatief blok 2
MR vergadering 19.00 uur
Koffieochtend vaders
speel-o-theek
Week van de Lentekriebels
Creatief blok 2
Ouderbijeenkomst : week van de
Lentekriebels
24 maart
Creatief blok 2
26 maart
Speel-o-theek
29 maart
Zomertijd één uur vooruit
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Even voorstellen:
Begin februari ’20 zijn op onze school drie stagiaires gestart (in groep 1,5 en 7).
Zij stellen zich graag even aan u voor:
Groep 1
Mijn naam is Karima Yahyaoui en ik doe de lerarenopleiding aan de hogeschool Inholland
te Haarlem.
Na een leerzame, leuke en inspirerende half jaar in groep 7 heb ik besloten om mijn
stage op deze school te vervolgen.
Momenteel loop ik stage bij juf Mariëtte in groep 1 en ik heb het onwijs naar mijn zin!
Met alle plezier en enthousiasme zal ik de kleuters begeleiden!
Groep 5:
Ik ben Thomas van Baekel en ik kom iedere donderdag als stagiair in groep 5. Ik zal er
ook af en toe een extra dagje of zelfs een week zijn.
Ik ben 19 jaar oud en ik ben tweedejaars student op de Pabo van Inholland. Ik heb al
eerder lesgegeven in groep 1 /2, 3 en 7. Als ik niet op de Piramide of op de Pabo ben,
ben ik wel te vinden op de voetbalclub of op mijn werk. Ik werk in een winkel. Ik blijf de
rest van het schooljaar op deze school. Ik heb er zin in!

Groep 7:
Mijn naam is Esther van Heiningen en ik ben maandag 3 februari ‘20 begonnen met mijn
stage in groep 7 bij meester Martijn. Ik zit in het tweede jaar van mijn opleiding op de
Pabo van Inholland. De opleiding doe ik in deeltijd, omdat ik naast moeder van Casper
(14 jaar) en Felix (11jaar) en vrouw van Mathieu, ook werkzaam ben als fotograaf. Ik wil
al heel lang juf worden en ben daarom vorig jaar gestart met de opleiding. Ik verheug
mij op de komende tijd die ik de groep van uw kind tijdens mijn stage periode mag
doorbrengen. Graag ontmoet ik u een keer persoonlijk in de klas of op het schoolplein.
Groetjes, Esther
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 wel al bekend:
Groep 1 en 2: de Batavier
Groep 3 en 4: Oud Valkeveen
Groep 5 t/m 7: de Efteling
Groep 8: Schoolkamp in Zandvoort

dinsdag 19 mei ‘20
woensdag 20 mei ‘20
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 gisteren van Club
Collect hierover een bericht ontvangen. Heeft u vragen over de betaling, neem dan even
contact op met juf Louiza of juf Jaqueline.
Naschoolse activiteit: Europakoor start!
Na de voorjaarsvakantie start het Europakoor! Kinderen die zich hiervoor opgegeven
hebben worden op woensdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur verwacht in de
kleutergymzaal. (eerste keer op woensdag 26 februari ’20). Dit jaar werkt juf Marina met
de kinderen toe naar een eindpresentatie.
We wensen alle deelnemers veel plezier!!
Triple Threat
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een flyer van Triple Threat. Zij organiseren op de
zondag leuke activiteiten voor uw kind.
Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe. De school is weer open op
maandag 24 februari ’20.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

