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Nieuwjaarsborrel
Na de kerstvakantie zijn we
gestart met een
“nieuwjaarsborrel”. Het was
erg fijn om op deze wijze
informeel elkaar veel geluk te wensen en bij
te praten. Wij wensen iedereen een goed
2019!
Kilometerlezen
We zijn op maandag 7 januari begonnen 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!
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Ophalen oud papier
Zaterdag 12 januari 2019 wordt
het oud papier opgehaald.
Volgens het rooster zijn deze
keer de fam. Boertien en de
fam. Koerts aan de beurt.
Na afloop kunnen ze koffiedrinken in de
Holten Ploeg. Bij verhindering graag
vroegtijdig zelf voor vervanging zorgen of
ruilen.
CITO toetsen

De komende drie weken is de periode dat we
de CITO toetsen afnemen. Hierdoor komt het
Flits lezen, waarbij ouders en oma’s ingezet
worden, te vervallen.
Lege flessenactie
In de week van maandag 14
t/m vrijdag 18 januari wordt de
flessenactie weer gehouden.
De bedoeling is dat we zoveel
mogelijk lege statiegeld flessen verzamelen en
meenemen naar school. Deze flessen worden
op school gesorteerd. U kunt dus beginnen
met verzamelen! Het geld wordt gebruikt om
iets leuks aan te schaffen voor de kinderen.

Voorstelling Dance,
dance, dance
Maandag 21 januari
heeft groep 7/8 een
voorstelling, deze
begint om 13.00 uur
en duurt een klein
uur.
We zouden graag bij school vertrekken om
12:40 uur en zoeken nog 2 of 3 auto’s die ons
kunnen vervoeren. Mocht u kunnen rijden
dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht.

Jarigen in deze periode
10 januari
Latisha Hummel
15 januari
Daniël Hassink

Belangrijke data
14-18 januari
flessenactie
21 januari ’19
voorstelling groep 7-8
22 januari ’19
Drents Museum 5-8
30 januari ’19
Ouderavond
Drents museum - Expositie Nubië
Dinsdag 22 januari 2019 gaan de leerlingen
uit de groepen 5 tot en met 8 naar het Drents
Museum. We vertrekken met de bus om 9:15
uur van school en komen om 13:15 uur terug.
In verband met deze tijden is het fijn als uw
kind naast het drinken/fruit een lunchpakket
meeneemt in de tas.

Informatieavond
Woensdag 30 januari willen we u uitnodigen om
op school te komen. We starten de bijeenkomst
om 20:00 uur. Op deze ouderavond gaan we
uitleggen hoe het verloop van onze school eruit
ziet.

Volgende nieuwsbrief: dinsdag 22 januari.
Team obs De Piramide

