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www.depiramide-erm.nl
directie@depiramide-erm.nl

School Preventie Plan
Op donderdag 1 november is er van 11.00 tot
12.00 uur voor groep 7/ 8 een lezing over
alcohol en roken.
Fietsenkeuring
Voor de groepen 3 - 8 wordt op donderdag 1
november vanaf 10:30 uur een fietsenkeuring
gehouden. De brief met informatie en
aandachtspunten heeft u voor de
herfstvakantie thuis ontvangen.
Voorstelling groep 4-5-6
Op donderdag 1 november heeft groep 4-5-6
om 10.00 uur een voorstelling in
Oosterhesselen. Mocht u kunnen rijden, dan
kunt u dit doorgeven aan de
leerkracht.
Activiteitencommissie
We vergaderen op dinsdag 6 november om
20:00 uur.
Ophalen oud papier
Zaterdag 10 november 2018
wordt het oud papier opgehaald.
Volgens het rooster zijn deze keer
de fam. Mennik en de fam. Sampimon aan de
beurt. Na afloop kunnen ze koffiedrinken in
de Holten Ploeg. Bij verhindering graag
vroegtijdig zelf voor vervanging zorgen of
ruilen.
Startgesprekken met ouders
Wij houden op maandag 12 november de
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startgesprekken voor groep 1 t/m 8. Dit is een
wijziging tav de notitie op de kalender. Mocht
u echt niet kunnen, dan kunt u dit bespreken
met de leerkracht. En wordt er voor een
passende oplossing gezocht.
Website
De vernieuwing van de website is u zeker
opgevallen. Helaas kon men bij het overzetten
de mailadressen voor de digitale nieuwsbrief
niet behouden. We zouden het zeer op prijs
stellen als u zich opnieuw zou willen
aanmelden
www.depiramide-erm.nl
tab nieuwsbrief / aanmelden
Jarigen in deze periode
9 november Kasper de Jong

Belangrijke data
1 november voorstelling groep 4-5-6
6 november AC vergadering
9 november Kledingactie
10 november ophalen oud papier
11 november Sint Maarten
12 november voortgangsgesprekken gr. 1- 8
Volgende nieuwsbrief: dinsdag 13 november.
Team obs De Piramide

