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ANWB Streetwise:

OBS De Piramide en OBS de Vlinderhof zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan het ANWB
Streetwise programma. Een praktisch, maar
ook leuk en leerzaam verkeersprogramma dat
aansprekend is voor alle leerlingen van de
basisschool. We maken die dag gebruik van de
grote parkeerplaats bij de sporthal ivm een
vrachtwagenproef en fietsvaardigheidstest.
Woensdag 12 december van 8:30 – 10:30
Groep 7 en 8 heeft hierbij de fiets nodig !
Kerstbakjes maken:

Op donderdag 20 december
gaan we ’s morgens kerstbakjes
maken. Voor het maken van de
kerststukjes moeten de kinderen
het volgende meenemen:
- een bakje, plankje of een stukje boomschors
- wat groen, b.v. van een conifeer of een den
- wat dennenappels of sparrenkegels
- eventueel wat andere versierseltjes
De school zorgt voor de bodem (oase) en voor de
kaarsen De kinderen zijn ’s middags vrij.
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Kerstdiner:
Op donderdag 20 december
om 17.00 uur worden de
kinderen verwacht voor het
kerstdiner. Dit diner wordt
verzorgd door de ouders/ verzorgers die zich
hiervoor hebben opgegeven. Dit doen we in
de vorm van een warm en koud buffet. De
kinderen kunnen dan zelf kiezen wat ze lekker
vinden. Wilt u uw kind (eren):



een bord,
en bestek, voorzien van naam, meegeven
voor de maaltijd.

Om ca. 19.00 uur is het diner afgelopen.
De ouders/ verzorgers kunnen buiten
wachten op de kinderen onder het genot van
een glaasje glühwein, warme chocolademelk
e.d. Mochten er dingen niet duidelijk zijn,
loop dan gerust even binnen.
Kerstvakantie
De kerstvakantie duurt van vrijdag
21 december 2018 vanaf 12:00 uur t/m
zondag 6 januari 2019.
Hoofdluiscontrole
Na de kerstvakantie is er weer
een hoofdluiscontrole.
Inzameling oude apparaten
We stoppen met het
inzamelen van oude
elektrische apparaten.

Kilometerlezen
We gaan op maandag 7 januari beginnen met
het kilometerlezen. Dit is één van de
activiteiten van onze school om het lezen te
bevorderen. Het is de bedoeling dat de
leerlingen uit alle groepen zoveel mogelijk
boeken lezen in de periode tot 1 februari
2019.Elke 5 boeken tellen als één kilometer.
Wij wensen jullie allemaal veel leesplezier!

Jarigen in deze periode
18 december Rens Elling
26 december Riejanne Koops
26 december Liam Lunenborg
29 december Ian Brandt

Belangrijke data
20 december kerstbakjes maken
20 december kerstdiner (17.00 - 19.00 uur)
21 december vanaf 12:00 uur hebben de
kinderen kerstvakantie
(t/m 6 januari )
7 januari
Nieuwjaarsborrel
7-11 januari deze week hoofdluiscontrole

Nieuwjaarsborrel
Na de kerstvakantie, op maandag 7 januari,
beginnen we het jaar 2019 met een
nieuwjaarsborrel. Heerlijk
bijkletsen onder het genot
van een kopje koffie en een
“borrel” voor de kinderen.
Niet alle ouders/ verzorgers
zullen, in verband met hun werk, in de
gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn,
daar hebben we alle begrip voor. Om 09.00
uur willen we graag weer starten met de les.
Kinderen en online; privacy
Digitaal hebben we de folder meegestuurd
(ca. 13 bladzijdes) Mocht u hiervoor
belangstelling hebben, dan kunt u de papieren
versie bij school afhalen.

Volgende nieuwsbrief: dinsdag 8 januari.
Team obs De Piramide

