
 

 

                                              Ouderinfo 11 oktober ’21 
 
 
Belangrijke data: 
11 oktober Voortgangsgesprekken 
13 oktober Groep 5 naar de ING, Kinderboekenweek 
14 oktober Groep 1 t/m 3 naar de Olmenhorst 
15 oktober Einde Kinderboekenweek 
15 oktober gr.7 naar Haarlemmerhout 
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 
26 oktober NIO afname groep 8 
26 oktober Koffieochtend moeders 
26 oktober  JINC in groep 5 en 6 
27 oktober Koffieochtend vaders 
27 oktober Luizencontrole 
31 oktober Wintertijd: klok één uur achteruit 
04 november Nationaal Schoolontbijt 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Voortgangsgesprekken 
Ook deze week zijn er voortgangsgesprekken. Tijdens deze gesprekken maakt u kennis met de 
leerkracht van uw kind en worden ervaringen uitgewisseld over hoe het tot nu toe gaat met uw 
kind in de groep. Vanaf groep 6 zitten de kinderen bij het gesprek. 
 
Start Kinderboekenweek 
Op 13 oktober wordt er weer door alle juffen en meesters voorgelezen! Op het raam van de 
speelzaal kunnen de kinderen zien uit welke boeken ze kunnen kiezen.   
 
Naar de Olmenhorst 
Op donderdag 14 oktober a.s. gaan groep 1 t/m 3 in de ochtend naar de Olmenhorst in 
Lisserbroek. Hier leren de kinderen over de groei en oogst van appels en peren. Zij mogen zelf 
plukken en we krijgen een rondleiding door de boomgaard. We gaan met extra grote touringcar, 
dat betekent dat er ook plaats is voor ouders. We vertrekken vanaf school om 8.45 uur en zijn 
terug om ca 12.30 uur. Alleen ouders die hun kind in groep 1, 2 of 3 hebben kunnen zich 
aanmelden bij de eigen leerkracht van je kind. Er is plaats voor 4 ouders per groep. Let op: de 
openbaar vervoer regels met betrekking tot Covid zijn van toepassing. Dus neem je mondkapje 
mee en blijf thuis bij klachten. Die dag gelden dezelfde schooltijden als elke schooldag. Ook geeft u 
het normale tussendoortje en overblijftrommel mee aan uw kind. 
 
Ouderactiviteiten starten weer! 
In november ‘21 willen we de ouderactiviteiten weer op gaan starten: de ouderbijeenkomsten, Taal 
voor thuis, de speel-o-theek en de bibliotheek. Deze activiteiten zijn bedoeld voor de ouders van 
de peuteropvang én voor de ouders van de school. 
 
Ook de Nederlandse les gaat weer beginnen. Ook aan deze activiteit kunnen zowel ouders van de 
peuterspeelzaal als ouders van school deelnemen. Deze lessen worden dit jaar op maandagavond 
(juf Louiza en juf Marja) en donderdag na schooltijd (juf Louiza en juf Mariette) gegeven. Hierover 
krijgt u apart informatie. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
We gaan de activiteiten starten volgens de bekende Covid afspraken: Ouders die gevaccineerd zijn 
kunnen hun QR-code laten zien bij de start van de activiteit.  
Bent u niet gevaccineerd dan moet u zich vooraf laten testen bij de GGD. Een zelftest of thuistest 
is niet geldig. Neemt u het bewijs van een negatieve uitslag mee naar de activiteit? 
 
Wij vinden het lastig om dit aan u als ouders te vragen. De veiligheid van onze leerlingen, ons 
personeel en ook onze ouders is echter heel belangrijk voor ons. 
 
In de nieuwsbrief ziet u wanneer de activiteiten starten. U ontvangt bij deze nieuwsbrief ook een 
aangepaste ouderplanner waarin alle ouderactiviteiten zijn vermeld. We zoeken nog een dag voor 
de bibliotheek. We houden u op de hoogte hierover 
 
Naschoolse activiteit 
Bij de naschoolse activiteiten bieden wij ook een muziekactiviteit aan. Deze wordt gegeven door juf 
Marina. 
Juf Marina is vandaag langs groep 6 t/m 8 geweest om te vertellen wat zij allemaal met de 
kinderen gaat doen tijdens deze naschoolse activiteit. Alle kinderen hebben een inschrijfstrookje 
meegekregen. Als uw kind graag mee wilt doen aan deze activiteit, kun hij/zij het strookje 
volgende week inleveren op school. Juf Marina start na de Herfstvakantie! 
 
Pokemon-kaarten niet op school! 
We zien de laatste tijd telkens meer Pokemon-kaarten op school. De regel van school is dat deze 
kaarten niet meegenomen worden. Er ontstaan regelmatig problemen hierdoor tussen leerlingen. 
Wilt er ervoor zorgen dat uw kind geen Pokemon-kaarten mee naar school neemt. Op school 
worden ze ingenomen. 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


