
 

 

                                              Ouderinfo 15 juni 2018 

 

Belangrijke data:  

 

19 juni  Koffieochtend moeders 

20 juni laatste studiedag team: alle leerlingen vrij! 

20 juni Oudercursus bewegen 

21 juni Juffen en meesterdag op school!! 

22 juni groep 1 naar Frans Hals museum 

26 juni  groep 2 naar Cobra museum 

27 juni t/m 29 juni Groep 8 op schoolkamp! 

27 juni  Koffieochtend vaders 

2 juli  Start rapport gesprekken 

5 juli laatste oudercursus: uitje 

13 juli Zomerfeest op de Piramide! 

14 juli Wisseluurtje alle groepen 

17 juli Afscheidsavond groep 8  

20 juli Start Zomervakantie 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Koffieochtend Moeders 

Dinsdag 19 juni is er weer een koffieochtend voor moeders. Dit zal de eerste keer zijn na de 
Ramadan. De koffieochtend zal gehouden worden in de ouderkamer van 8.30 uur tot 9.00 uur. Wij 
hopen dat er weer veel moeders aanwezig zullen zijn. Juf Louiza en juf Manon zorgen weer voor 

koffie en thee. 

 

Meester en juffen dag 

Donderdag 21 juni vieren we op school meester en juffendag. Deze dag organiseren we in plaats 
van het vieren van verjaardagen van de meesters en juffen. Iedere leerkracht zorgt voor een leuke 

activiteit in de klas. 

 

Kookles op de Rudolf Steiner 

Aankomende dinsdag 19 juni ’18 vindt de eerste kookles plaats voor de kinderen van groep 7 
en 8. Zij hebben al bericht gekregen over de plaatsing. Er staan twee leerlingen op de wachtlijst. 
Als er vanuit de andere scholen minder deelnemers zijn kan het zijn dat ze toch mee kunnen doen. 

Deze leerlingen horen op tijd of er toch nog plek is. 

 

Officiële opening buurttuinproject 

Op 16 juni is de officiële opening van het buurttuinproject.  Het buurttuinproject is op 

de voormalige 2 voetbalvelden van Young Boys. Het begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 

Aan de overkant bij Vrij Waterland zijn rondleidingen door de tuinen, een kruiden workshop, 
imkerij, bloemschikken, live muziek. Er zijn kinderactiviteiten zoals huttenbouwen, bellenblazen en 

buurtvoetbal. Ook kan er biologische groente, fruit, bloemen en plantgoed worden gekocht. 

  

Oudercursus bewegen 20 juni 

Op de studiedag hebben de peuterjuffen van een kinderfysiotherapeute uitleg gekregen over hoe 
belangrijk het bewegen is voor de ontwikkeling van kinderen. Welke oefeningen moeten kinderen 
op 2-jarige leeftijd al kunnen en welke activiteiten kunnen er in het speellokaal worden 
aangeboden. Tijdens deze oudercursus zal door de kinderfysiotherapeute uitleg gegeven worden 

wat ouders zelf thuis kunnen doen.  

 



 

 

 

Kleuters naar het museum 

Vanwege het thema Kunst gaan de kleuters naar een echt museum. Groep 1 gaat naar het Frans 
Hals museum in Haarlem op vrijdag 22 juni. De kleuters van groep 2 gaan op dinsdag 26 juni naar 

het Cobra museum in Amstelveen. We hebben er veel zin in. 

 

Laatste oudercursus: uitje 

Voor 5 juli wordt er een uitstapje voor de moeders georganiseerd. We gaan naar de Zaanse Schans 
in Zaanstad. De Zaanse Schans is een uniek stukje Nederland vol houten huisjes, molens, schuren 
en werkplaatsen. Er zal ook een rondvaart op de Zaan gemaakt worden. We gaan er met de bus 

heen. De kosten zijn 15 euro. We vertrekken om 8.45 uur en zijn rond 14 uur weer terug. 

U kunt zich bij juf Louiza opgeven en bij haar betalen. Doe dit zo snel mogelijk. 

 

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


