
 

 

                                              Ouderinfo 27 september ’21 
 
 
Belangrijke data: 
 
27, 28 en 29 september  Afname Drempelonderzoek groep 8 
04 oktober Voortgangsgesprekken 
04 oktober Start blok 1 naschoolse activiteiten 
06 oktober Start Kinderboekenweek: Worden wat je 

wilt! 
15 oktober Einde Kinderboekenweek 
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 
26 oktober NIO afname groep 8 
26 oktober Koffieochtend moeders 
27 oktober Koffieochtend vaders 
27 oktober Luizencontrole 
31 oktober Wintertijd: klok één uur achteruit 
04 november Nationaal Schoolontbijt 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Triple Threat in school 
Vanaf volgende week start Triple Threat met het aanbieden van sportactiviteiten tijdens de 
middagpauze op maandag en woensdag (11.45-12.45 uur). Ze gaan o.a. trefballen, basketballen, 
voetballen en kickboksen met de kinderen die mee willen doen. We vinden het heel fijn dat we 
deze leuke activiteiten aan kunnen bieden aan onze leerlingen. Sporten en bewegen vinden wij als 
school heel belangrijk en op deze manier krijgen veel kinderen de kans om kennis te maken met 
verschillende sporten en leren ze samen te werken en samen te spelen. 
 
Prikbus 
Op dinsdag staat vanaf deze week een prikbus van de GGD bij het winkelcentrum. Hier kunt u zich 
laten vaccineren. Een afspraak maken is niet nodig.  
 
Social media 
Het komt helaas de laatste tijd regelmatig voor dat enkele leerlingen elkaar zeer respectloos 
benaderen via social media zoals op Whats app, Instagram of via games. Wij schrikken van de 
teksten die leerlingen naar elkaar sturen. Ruzies of spanningen spelen dan door op school. Wij 
keuren grensoverschrijdend gedrag via social media af en treden hier ook tegen op. Om deze vorm 
van conflicten op te lossen lichten we gelijk ouders in. Door samen te werken kunnen we deze 
vorm van ongewenst gedrag effectiever stoppen. 
We willen u daarom ook vragen het gebruik van social media bij uw kind echt in de gaten te 
houden om grotere problemen te voorkomen. 
 
Drempeltoets groep 8 
Deze week zal het Drempelonderzoek in groep 8 worden afgenomen. Op maandag 27 september 
zal juf Manon het lezen afnemen. Op dinsdag 28 en woensdag 29 september zal juf Lisa de 
onderdelen Rekenen, Spelling & Taalverzorging, Woordenschat en Begrijpen lezen afnemen. De 
uitslag van het onderzoek zal met u besproken worden tijdens de voortgangs- preadvies 
gesprekken.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Naschoolse activiteiten 
Uw kind heeft een brief meegekregen met informatie over de naschoolse activiteiten die starten in 
week 40. Denkt u aan het invullen van de strookjes als uw kind graag mee wilt doen? We zijn blij 
dat we eindelijk weer kunnen starten met sporten of muziek na schooltijd!!! 
Wilt u de strookjes zorgvuldig invullen? De strookjes kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht 
van uw kind. Inleveren kan tot 30 september ’21. Daarna worden de aangemelde kinderen 
ingedeeld in groepen en is deelname niet meer mogelijk. 
 
Wilt u weten wat de kinderen met de muziekactiviteit (groep 7 en 8) gaan doen. Klik dan op 
onderstaande link. Het wordt hartstikke leuk! Wil uw kind hieraan meedoen maar is het NSA- 
strookje al ingeleverd, geef het dan door aan de leerkracht van uw kind via social schools. Wij 
plaatsen uw kind dan op de deelnemerslijst. 
De muziekactiviteit gaat het gehele jaar door. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tSRvjXF7RYM&ab_channel=basfortgens 
 
Meidenactiviteit groep 7 en 8. 
Triple Threat start op woensdag 6 oktober met de meiden inloopgroep. Uw dochter krijgt over deze 
activiteit een informatiebrief mee. Als uw dochter hieraan mee wilt doen kunt de strook invullen en 
inleveren bij de leerkracht van uw dochter. Edna van Triple Threat haalt de briefjes volgende week 
op. De activiteit loop het hele jaar door. 
 
Ouderactiviteiten 
We willen graag weer beginnen met de ouderactiviteiten na de Herfstvakantie. We houden u op de 
hoogte en kijken er naar uit de oudercursussen, taallessen, speel-o-theek en bibliotheek weer op 
te starten. U wordt tijdig geïnformeerd. 
 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


