Ouderinfo 1 november 2021

Belangrijke data:
31 oktober
Wintertijd: klok één uur achteruit
04 november
Nationaal Schoolontbijt
15 november
Start gratis schoolfruit project
17 november
Koffieochtend moeders
19 november
Koffieochtend vaders
30 november
MR 19.00 uur
3 december
Sinterklaasfeest
8 december
Koffieochtend vaders
9 december
koffieochtend moeders
22 december
Kerstdiner op school
24 december t/m 9 januari ‘22
Start Kersvakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Creatief blok: Muziek
Dit jaar gaat het team van de Piramide aan de slag met muziek, drama, beeldend werken
en dans. Onze medewerkers zijn/worden geschoold tijdens de ingeplande studiedagen.
We willen door deze stap een gevarieerder creatief aanbod aanbieden aan de kinderen
van onze school.
We starten het eerste creatief blok met muziek!
In alle groepen staat muziek de komende vier weken centraal op vrijdagmiddag. We
wensen alle kinderen en medewerkers veel plezier!
Nationaal schoolontbijt
Donderdag 4 november ontbijten alle kinderen (en ook de peuters) op school omdat we
als gezonde school meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt!
Wilt u uw kind een bord, een beker en bestek meegeven en wilt u de naam van uw
kind erop zetten?
U ontvangt bij deze nieuwsbrief een flyer met veel informatie over het Nationaal
Schoolontbijt. Er zal extra aandacht besteed worden aan gezond eten in alle groepen.
Smakelijk eten allemaal!!
Groep 2
Juf Sigrid zal de komende weken tijdelijk groep 2 overnemen van juf Jaqueline op
maandag. Na enkele weken zal juf Jaqueline het weer overnemen. Juf Sigrid is onze
vaste vervangster en de kinderen kennen haar al. Ze heeft er heel veel zin in!

Aanpak hoofdingang OBS de Piramide
Dit schooljaar wordt de hoofdingang aan de Duitslandlaan opgeknapt!!
De school is van binnen nu helemaal klaar: Nieuwe verlichting en een innovatief
ventilatiesysteem in alle groepen. Alle muren zijn geschilderd en de plafonds zijn
vernieuwd. Het ziet er weer fris en verzorgd uit binnen.
Nu is de buitenkant van de school aan de beurt. Hieronder ziet u het ontwerp van de
vernieuwing van de
hoofdingang aan de
Duitslandlaan. Daar wordt
dit schooljaar al mee
gestart. We gaan voor een
natuurlijke uitstraling en
het groen om de school zal
ook meegenomen worden.
Natuurlijk houden we u op
de hoogte van de
werkzaamheden.

Proefjes doen in de bibliotheek!
Op zaterdag 6 november ’21 tussen 10.00 en 14.30 uur kunnen kinderen van 6 tot 12
jaar terecht bij de workshops van Mad Science in de Bibliotheek Schalkwijk. Tijdens deze
korte workshops en demonstraties komen kinderen op een leuke manier in aanraking
met wetenschap & techniek. Deelname is gratis!!
Workshops en demonstraties
10:00 - 11:00 uur: Tijd voor slijm: maak zelf een putty.
11:30 - 12:30 uur: Elektriciteit zonder stekker en stopcontact: wek zelf statistische
elektriciteit op met de Van de Graaff generator.
13:30 - 14:30 uur: IJzige avonturen: een demonstratie met ijs dat niet kan smelten.
Waar
Bibliotheek Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2.

Aanmelden
Niet nodig. Per workshop/demonstratie kan ieder kwartier een nieuwe groep van max. 15
kinderen deelnemen.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

