
 

 

                                              Ouderinfo 25 oktober ’21 
 
 
Belangrijke data: 
 
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 
26 oktober NIO-afname groep 8 
26 oktober Koffieochtend moeders 
26 oktober Jinc in groep 5/6 (digitale 

vaardigheden) 
26 oktober  JINC in groep 5 en 6 
27 oktober Koffieochtend vaders 
27 oktober Luizencontrole 
29 oktober Split the risk (verkeer) groep 7 
31 oktober Wintertijd: klok één uur achteruit 
04 november Nationaal Schoolontbijt 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Schoolfoto’s 
De schoolfoto’s zijn klaar! Uw kind ontvangt vandaag een inlogkaartje van de 
schoolfotograaf. Hiermee kunt u online de foto’s bekijken en digitaal bestellen. Heeft u 
hulp nodig dan kunt u altijd even contact opnemen met school. 
 
Nieuwe verlichting in de groepen 
In de herfstvakantie worden de oude TL-lampen vervangen door nieuwe verlichting. In 
groep 7 en groep 8 is deze verlichting al aanwezig. Bij de peuters en groep 1 t/m 6 wordt 
dus hard gewerkt! 
 
Luizencontrole 
Woensdag 27 oktober is er weer een luizencontrole. Wilt u uw kind geen gel in de haren 
doen en 
 
Creatieve lessen in Schalkwijk 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u twee flyers met hele leuke gratis workshops voor de 
kinderen. De workshops worden gegeven in Schalkwijk en zijn makkelijk bereikbaar. 
Houdt uw kind van fotografie of toneel, dan kan hij/zij zich opgeven voor deze toffe 
workshop. 
 
Schalkwijk aan zet, tweede ronde! 
Met veel inzet en hulp van onder andere buurtbewoners hebben wij als school dit 
voorjaar een start gemaakt met vergroening van het speelplein van onze peuters en 
kleuters. 
We merken dat er ook na schooltijd wordt fijn gespeeld wordt op het kleuterplein en er 
vinden er ontmoetingen plaats. Buurtbewoners met jonge kinderen weten ons plein te 
vinden. De boombankjes op ons plein zijn een aantrekkelijke plek voor (groot-) ouders 
en buurtbewoners. Terwijl de kinderen spelen, kunnen zij gezellig bijpraten met elkaar 



 

 

en genieten van het groene plein. Echter de huidige boombankjes zijn verouderd en echt 
aan vervanging toe.  
 
Opnieuw doen wij een oproep aan Schalkwijk aan Zet. Hopelijk komt ons plan dit jaar 
wél in aanmerking, zodat we door kunnen gaan met de uitvoering van ons ideale plein. 
Nieuwe stevige weerbestendige boombankjes staan nu op ons lijstje. Ook zouden we het 
huidige stalen klimrek willen vervangen. We gaan voor een veilig klimrek met een 
natuurlijke uitstraling, uitdagend voor jonge (buurt- en school) kinderen om te klauteren, 
te spelen en te ontdekken. 
  
Kortom op naar de volgende stap om het speelplein aan de Duitslandlaan nog gezelliger 
en groener te maken! We hebben uw stem hiervoor hard nodig. Stemt u ook op ons 
plan? Dit kan door op onderstaande link te klikken. 
https://schalkwijkaanzet.nl/plan/54?n=1634116121341 
 
 Schoolfruit 
Zoals u weet zijn wij een gezonde school. Het stimuleren van gezond eten en drinken is 
een belangrijk uitgangspunt voor onze school. We zien al veel kinderen die i.p.v. 
limonade water meenemen. Ook zit er in heel veel broodtrommels als fruit en 
bruinbrood. Dat is top!! 
Vanaf 15 november ontvangen we weer drie keer per week gratis schoolfruit voor alle 
leerlingen. Tot eind april ‘22 wordt het fruit bij ons op school geleverd. We zijn blij dat we 
als school weer ingeloot zijn en we merken dat de kinderen meer fruit zijn gaan eten 
door dit gezonde project. 
 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


