
 

 

                                              Ouderinfo 8 juni 2018 

 

Belangrijke data:  

 

11 juni  Afname Cito groep 1 t/m 7 

11 juni Ouderraadvergadering 13.00 

13 juni MR vergadering 19.00 uur 

14 juni Juf Eva met zwangerschapsverlof 

15 juni  Officiële opening buurttuinproject 

16 juni Einde Ramadan? 

19 juni  Koffieochtend moeders 

20 juni laatste studiedag team: alle leerlingen vrij! 

20 juni Oudercursus bewegen 

21 juni Juffen en meesterdag op school!! 

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! 

17 juli Afscheidsavond groep 8  

20 juli Start Zomervakantie 

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

Beste ouders/verzorgers,  

 

Tevredenheid onderzoek 

Al verschillende ouders hebben de vragenlijst over het tevredenheid onderzoek ingevuld. Dat is 
heel fijn. U kunt de vragenlijst t/m 28 juni ‘18 invullen. Uw mening is van waarde voor onze school, 
dus als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen? Heeft u vragen 

hierover, kom gerust even naar school voor hulp. 

 

Kookles op de Rudolf Steiner 

Aankomende dinsdag 12 juni ’18 vindt de laatste kookles plaats voor de kinderen van groep 5 en 

6. Daarna zijn de kinderen van groep 7 en 8 aan de beurt. 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. Wij houden u op de hoogte. 

 

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.  

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

Zomerfeest op de Piramide 

Het duurt nog even, maar zet het op uw kalender of in de agenda: Vrijdag 13 juli ’18 organiseert 
de Piramide weer het jaarlijkse Zomerfeest!  
Het thema van dit feest blijft nog even een verrassing!  
 
Verlof juf Eva 
Op donderdag 14 juni gaat juf Eva uit groep 3 met zwangerschapsverlof. Juf Marjolein zal groep 3 
overnemen op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Salima blijft op maandag en dinsdag ook in de 

groep. Op woensdag komt juf Cindy lesgeven aan groep 3. Zij heeft de afgelopen maanden al 
lesgegeven op onze school in de schakelklas. Zij zal op donderdag en vrijdag de schakelklas verder 
overnemen tot aan de zomervakantie. We wensen juf Eva nog een voorspoedige zwangerschap. 

 

14 juni t/m 

19 juli ‘18 

maandag Dinsdag 

 

woensdag donderdag vrijdag 

Groep 3 Juf Marjolein 
Juf Salima 

Juf Salima 
Juf Helma 

Juf Cindy Juf Marjolein Juf Marjolein 

Schakelklas  
 

  Juf Cindy Juf Cindy 

 
Sport en spel groep 6 t/m 8 
De sport en spel les op donderdag na schooltijd gaat nog steeds door tot aan de Zomervakantie.  
Er zijn momenteel weinig leerlingen die er naar toe gaan terwijl er heel veel leerlingen hiervoor 
aangemeld zijn. Onze school betaalt voor deze gratis lessen, dus als je op de lijst staat, meld  je 

dan bij meester Remco of meld je officieel netjes af. 
 

Fietsenrek 
Een aantal weken geleden is er een nieuw fietsenrek geplaatst bij de hoofdingang van de school. 
Kinderen die verder van school wonen mogen met de fiets komen. We zien nu ontzettend veel 
fietsen staan en dat is niet de bedoeling. Ook worden de fietsen niet in de rekken geplaatst en dit 
ziet er rommelig uit en bezoekers moeten om de fietsen heel lopen om bij de deur te komen.  

Wil iedereen hier even op letten? 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


