Ouderinfo 7 december 2020
Belangrijke data:
7/8 december
Kikid in gr. 7 en 8 info volgt
16 december
Poffertjes op het plein
18 december t/m 3 januari
Kerstvakantie
11 t/m 22 januari
Project: Week van het geloof
18 januari
Start Cito M afname
16 februari
Studiedag: Alle kinderen vrij
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,

Sinterklaasfeest op school
De kinderen hebben vandaag genoten van de Sintfilm die speciaal gemaakt was voor
onze kinderen. Natuurlijk hebben we de echte Sint vandaag ook wel gemist. We hopen
dat hij het volgend jaar weer gezellig bij ons langs komt! U kunt de videofilm van Sint
hier downloaden: https://transferxl.com/08NMD3vNCxTxK, met het verzoek de link niet
te delen. Zo krijgt u toch een beetje van het Sinterklaasfeest mee.
Freerunning en Gymkids
In één van de vorige nieuwsbrieven is vermeld dat op donderdag de groepen B voor
Freerunning en Gymkids aan de beurt zijn tot aan de Kerstvakantie. Van SportSupport
hebben we bericht gekregen dat dit niet helemaal goed is gegaan. Voor de duidelijkheid
stuur ik nogmaals de indeling van de groepen mee.
Poffertjesfeest op het schoolplein
Op woensdag 16 december staat er in de ochtend een poffertjeskraam op het
schoolplein! Alle kinderen worden deze dag tussen 11.00 uur en 14.00 uur getrakteerd
op versgebakken poffertjes, gebakken door medewerkers van restaurant Barboef! Ook is
er een meet and greet met de kerstman mogelijk! We zetten gezellige kerstmuziek aan
en zo maken we er voor de kinderen een extra sfeervolle ochtend van. Wij hebben er nu
al zin in!
Kerstfeest dit jaar
Net als Sinterklaas, zal ook het kerstfeest dit jaar anders zijn. In plaats van een
kerstdiner, houden we dit jaar een kerstontbijt. Het is hierbij de bedoeling dat de
kinderen met hun mooie kleding aan, in hun eigen versierde lokaal, een lekker
ontbijtje eten. De kinderen moeten hun eigen ontbijt meenemen, dit vanwege de
Corona-regels. We maken er een gezellige maaltijd van.

Ingang groep 3, 4 en 5
Vanaf nu staat er als de school start en uit gaat iemand van ons team buiten bij de
hoofdingang. We hebben van verschillende ouders begrepen dat zij niet tevreden waren

over de veiligheid bij het naar binnen gaan en uit school komen van de kinderen en dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
De kinderen blijven door de noodingang naar binnen komen omdat we op deze wijze
minder verspreiding in de aula hebben.
We vragen ouders zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. De
fietsen moeten geplaatst worden in de fietsrekken. Brengt u uw kind met de auto,
parkeer deze dan en zet uw kind achter het hek af. Nu ontstaan er soms gevaarlijke
situaties omdat kinderen vanuit de auto over straat rennen. We willen voorkomen dat er
ongelukken gebeuren!
Leerlingenraad
Na de Kerstvakantie willen we weer starten met de leerlingenraad. De komende weken
zal hier in groep 5 t/m 8 over gesproken worden. Als een leerling graag in de
leerlingenraad wil zitten kan hij/zij dit aangeven bij de leerkracht. Zijn er meer
kandidaten dan wordt er in de klas gestemd. Er komen twee leerlingen per groep in de
leerlingenraad. Dit jaar zitten juf Jaqueline en juf Ilse in de leerlingenraad namens het
team.
Hoe werkt de leerlingenraad op onze school?
De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school.
Het is belangrijk dat het team en de directie luistert naar wat er onder leerlingen leeft.
De leerlingenraad kan vooral met praktische plannen en voorstellen komen.
Het zou kunnen gaan over
• Regels van het schoolplein
• Schema van de voetbalkooi
• Festiviteiten
• Ideeën voor een leukere pauze
• Advisering over de aanschaf van het buitenmateriaal.
• Ideeën voor schoolreisje
De leerlingen uit de klas kunnen de ideeën die ze besproken willen hebben in de
leerlingenraad, in een ideeënbus stoppen.

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

