
 

 

                                              Ouderinfo 30 maart  2018 

 

Belangrijke data:  

2 april 2e paasdag, school is dicht 

3 april  groep 1 kleuters naar de bibliotheek 

3 april Circusvoorstelling groep 3 

5 april Speel-o-theek 

5 april Theorie-examen verkeer groep 7 

11 april !!! koffieochtend moeders laatste voor de 

  Ramadan in de personeelskamer                                                        

12 april                                                             Oudercursus Sociale Media 

12 april Koffieochtend vaders 

12 april Auditbezoek op onze school 

17 t/m 19 april Eindtoets groep 8  

25 april groep 5,6 en 7 Schoolreis naar het Archeon 

27 april-13 mei Meivakantie 

13 mei  Moederdag 

16 mei  start Ramadan 

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

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Afscheid 

Afgelopen weekend hebben we na een kort ziekbed met verdriet afscheid moeten nemen van Saida 

Ait Ali, moeder van Romaissa uit groep 7. We wensen de familie heel veel sterkte toe in deze 

moeilijke tijd. 

 

Circusvoorstelling groep 3 

Op dinsdag 3 april is er een Circusvoorstelling verzorgd door de kinderen van groep 3. U bent van 

harte uitgenodigd door deze artiesten in de kleutergymzaal om 13.40 uur. Kom alstublieft op tijd, 

zodat u geen act mist! 

 

Kleuters groep 1 naar de bibliotheek dinsdag 3 april 

Elk jaar bezoeken wij met de groep 1 kleuters de bibliotheek. De kleuters worden dan voorgelezen 

en gelijktijdig krijgen de ouders uitleg en informatie over het lenen en welke (prenten)boeken 

geschikt zijn voor deze leeftijd. 

Bij deze nodigen wij de ouders van groep 1 leerlingen dan ook van harte uit om ook mee te gaan. 

We vertrekken om 9.35 uur vanaf school. 

 

11 april laatste koffieochtend moeders in personeelskamer NIEUWE DATUM 

Woensdag 11 april is de laatste koffieochtend voor moeders voordat de Ramadan begint. Deze 

datum is veranderd in verband met de Nederlandse les op maandag 9 april. Wij zouden het leuk 

vinden om deze ochtend wat feestelijks te doen. Wij willen samen met jullie ontbijten. Omdat we 

dit niet in 30 minuten kunnen doen hebben we de datum verplaatst van maandag 9 april naar 

woensdag 11 april. Wij hopen dat jullie allemaal weer komen en dat jullie iets lekkers meenemen 

om gezamenlijk te eten. Louiza en Manon zorgen voor koffie, thee en een sapje. 

 

 

 



 

 

 

Denkt u aan het betalen van de schoolreis van uw kind? 

Uit onze administratie blijkt dat er nog veel ouders niet betaald hebben voor de schoolreis. Wij 

vragen u met klem dit alsnog te doen. Wij moeten namelijk de schoolreizen aanbetalen.  

Groep 5 t/m 7 gaat 25 april al op schoolreis en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor 

deze leuke dag! Als u nog niet betaald heeft, wilt u dit dan a.u.b. spoedig doen? 

Kosten voor de schoolreis voor groep 1 t/m 7 zijn 25 euro per kind.  

Groep 8 gaat twee nachten op schoolkamp naar Zandvoort. Om dit te kunnen betalen vragen wij 

de ouders van groep 8 een bijdrage van 60 euro. 

U kunt het bedrag over maken op bankrekeningnummer NL14 ABNA 0622233289  

t.n.v. De Piramide Europa met vermelding van de naam van uw kind en de groep.  

 

Het team van OBS de Piramide wenst iedereen fijne Paasdagen toe. Dinsdag 3 april is de 

school weer open! 

                                          

 

 

 

 

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


