
 

 

                                              Ouderinfo 4 oktober ’21 
 
 
Belangrijke data: 
 
04 oktober Voortgangsgesprekken 
04 oktober Start blok 1 naschoolse activiteiten 
05 oktober  JINC in groep 5 en 6 
06 oktober Start Kinderboekenweek: Worden wat je wil! 
15 oktober Einde Kinderboekenweek 
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,  
 
Start voortgangsgesprekken 
Komende weken starten de 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 
Dit jaar gaan juf Mariëtte en meester Martijn langs alle groepen als BV: Beroeps Verzinners. Welke 
beroepen zijn er allemaal? En welke nog niet? Want misschien wil je wel iets worden dat nog 
helemaal niet bestaat! Ze nemen een fiets vol spullen mee: welke groep verzint de leukste 
beroepen? 
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.   
 
JINC in groep 5 en 6 
Groep 5 en 6 doen mee aan een project van JINC. In vier lessen leren ze meer over digitale 
vaardigheden. Op 5 en 26 oktober krijgen de groepen les van trainers die meer zullen vertellen 
over computertaal, algoritmes en automatisering.  
 
Verkeerslessen 
Op dinsdag krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 extra verkeersles van Stichting Go Safe. 
Stichting Go Safe heeft zich tot doel gesteld om de verkeersveiligheid in Noord-Holland te 
verbeteren 
 
*Groep 6 en 7: 
Dode hoek les met Virtual Reality brillen 
De dode hoek les bestaat uit twee lesonderdelen:  

• Een theorieles, waarin de kinderen met behulp van de online film en een quiz leren wat de 
dode hoek is en wat ze moeten doen als ze in het verkeer een vrachtauto tegenkomen. 
Daarbij staan twee vuistregels centraal: 1) Blijf er rechts achter! én 2) Houd minstens drie 
meter afstand! 

• Een praktijkles, met VRbrillen waarin de leerlingen in een film zitten alsof zij chauffeur van 
een vrachtwagen zijn en een film waarin zij fietser zijn. 

 



 

 

 
 
 
Leerdoelen: Na de dode hoek les: 

• weten de leerlingen van groep 6/7 waar zich de dode hoeken van een vrachtauto bevinden.  
• hebben de leerlingen van groep 6/7 ervaren dat ze voor hun eigen veiligheid rechts en 

ruim achter (3 meter) de vrachtauto moeten blijven. 
• kunnen en willen leerlingen deze kennis toepassen in hun gedrag in verschillende 

verkeerssituaties. 
 
*Groep 8: 
Fight your inner monkey 
Het doel van de lessen is om jongeren bewust te maken van groepsdruk. Fight Your Inner Monkey 
ondersteunt jongeren in het maken van de juiste, veilige keuzes en in het voorkomen van risicovol 
na-aapgedrag. Leerlingen gaan in de lessen zelf ervaren dat óók zij gevoelig kunnen zijn voor 
groepsdruk. Zo betrekken ze de boodschap van Fight Your Inner Monkey op zichzelf. Samengevat 
ervaren leerlingen door de lessen:  
-    Wat groepsdruk is. 
-    Welke gevolgen dit kan hebben op hun eigen gedrag.  
Deze bewustwording is nodig als basis voor het zelfstandig maken van keuzes die goed en veilig 
zijn voor jezelf en voor anderen. De verkeersdocent zet de leerlingen aan om de relatie tot verkeer 
aan te houden. 
 
De lessen Fight Your Inner Monkey bestaan uit vier onderdelen:  
Onderdeel 1: Introductie op het thema 
Onderdeel 2: Voorbereidingen voor de film 
Onderdeel 3: Film maken 
Onderdeel 4: Presentatie en afsluiting 
 
Leerlingen presenteren aan elkaar de films die gemaakt zijn. Ter afsluiting wordt gesproken over 
wat zij geleerd hebben over groepsdruk en de rol die dit speelt op hun gedrag in het verkeer. 
 
Naschoolse activiteiten 
Deze week starten de naschoolse activiteiten: 
Dinsdag:  Spel en fun  voor groep 4,5 en 6 15.30-16.30 uur 
Woensdag:  Meiden inloop  voor groep 7  14.30-15.30 uur 
                      Meiden inloop   voor groep 8  15.30-16.30 uur 
Donderdag:  Gymkids  voor groep 1,2 en 3 15.30-16.30 uur 
Donderdag:  Sport en kids  voor groep 6,7 en 8 15.30-16.30 uur 
Vrijdag:  Muziek  voor groep 7 en 8  
 
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 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


