Ouderinfo 30 november 2020
Belangrijke data:
30 november
MR 19.00 u
04 december
Sinterklaasfeest op school
7/8 december
Kikid in gr. 7 en 8
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,

Corona afspraken
Wij willen u vragen om zorgvuldig om te gaan met de corona regels. Wanneer een ouder
of oudere broer of zus getest moet worden vanwege corona klachten, neem dn even
contact op met school voor overleg.
Ook wanneer u in contact bent geweest met iemand die corona positief is getest, gaan
wij ervanuit dat u zich aan de corona richtlijnen houdt en in quarantaine gaat. Dit geldt
natuurlijk ook voor uw kinderen.
Wij begrijpen dat dit voor u misschien heel vervelend is maar het is van groot belang dat
iedereen zich aan de regels houdt.
Wij willen namelijk niet dat de school dicht moet vanwege een corona uitbraak.
Toneel voor taal in groep 2 en 3
Onze school heeft een subsidie aangevraagd en gekregen om achterstanden die
opgelopen zijn door Corona aan te pakken. Deze subsidie wordt vooral in de onderbouw
ingezet. Van deze subsidie hebben de leerkrachten extra lesmaterialen, spelletjes en
kinderboeken gekocht. Ook zijn er IPads aangeschaft voor gebruik op school en in
overleg met ouders ook thuis.
Ook gaan de kinderen aan de slag met woordenschat op een hele actieve en
aantrekkelijke manier: Vanaf deze week starten in groep 2 en 3 toneellessen. Tijdens
deze toneellessen gaan de kinderen aan de slag met woorden die op dat moment
centraal staan in de groep. Door ze actief te gebruiken in het toneelspel onthouden ze de
woorden beter.
We wensen de kinderen veel plezier en we hopen onze leerlingen op deze manier zo goed
mogelijk te begeleiden.
Sinterklaasfeest op school
Vanwege de coronamaatregelen vieren wij dit jaar het Sinterklaasfeest op een andere
manier dan u van ons gewend bent. Er komen geen Sinterklaas en pieten bij ons op
bezoek maar er wordt speciaal voor en over onze school een heuse Sint film gemaakt!
Deze zullen wij in de klassen tonen op vrijdag 4 december waarna er natuurlijk ook
zakken met cadeautjes zullen zijn.

In de groepen 6, 7 en 8 maken we de surprises en gedichten op school. De kinderen van
groep 6 t/m 6 ontvangen dit jaar van school een Intertoys cadeaukaart om zelf te
besteden.
De kinderen van groep 3 t/m 5 gaan op vrijdagmiddag tijdens het Creatief Blok aan de
slag met het thema Sinterklaas! De kleuters werken drie weken aan het thema
Sinterklaas.
De kinderen krijgen als traktatie pepernoten. Graag zelf drinken meenemen. De school
gaat vrijdag 4 december om 12.00 uur uit!
Wij hopen ondanks de aanpassingen dat de kinderen een onvergetelijk Sinterklaasfeest
zullen beleven!
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.

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

