
 

 

                                              Ouderinfo 25 mei 2018 

 

Belangrijke data:  

 

29 mei Schoolreis groep 1 en 2 naar de Batavier! 

30 mei Sportdag groep 3 t/m 8 

31 mei Speel-o-theek 

4 juni Schoolreis groep 3 en 4 

4 juni  start afname Cito groep 1 t/m 7 

13 juni MR vergadering 19.00 uur 

15 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! 

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

Beste ouders/verzorgers,  

 

30 mei Sportdag! 
Komende woensdag 30 mei is de sportdag voor groep 3 t/m 8. Dit jaar organiseren studenten van 
het CIOS onze sportdag. Zij zorgen ervoor dat de kinderen een ontzettend leuke sportieve dag 
hebben. Net als voorgaande jaren vindt de sportdag plaats op de sportvelden van DIO. We 
beginnen de dag om half 9 op school. Om half 1 zijn de kinderen weer op school en dan zijn de 

kinderen vrij. Binnenkort zal er ook een brief worden verstuurd naar alle ouders met extra 
informatie. Denken de kinderen ook aan het juiste kleur shirt van hun groep? De kleuters zijn deze 

dag ook op 12.30 uur vrij! 

 

Kookles en percussie bij de Rudolf Steiner 

Dinsdag a.s. starten de eerste lessen. Alle kinderen die een formulier hebben ingeleverd krijgen 
vandaag een brief mee naar huis waar op staat of ze geplaatst zijn. Er is plek voor 6 leerlingen per 
groep. De andere twee scholen (Huibers en Steiner) leveren ook 6 leerlingen. Als er nog plek over 
is krijgen de kinderen die nu niet geplaatst zijn alsnog de kans om mee te doen. Dit laten wij 

natuurlijk zo snel mogelijk weten. 

 

Tevredenheidsonderzoek op de Piramide 

Eens in de twee jaar wordt er op school een tevredenheidonderzoek afgenomen. Ouders, kinderen 
van groep 6 t/m 8, medewerkers en de directie krijgen vragen voorgelegd over de kwaliteit van de 
school. ( o.a. de sfeer, het gebouw, de methodes, de omgang met elkaar etc.). De resultaten 
vertellen ons wat goed gaat op school en waar we nog aandacht aan kunnen besteden. De vragen 

worden volledig anoniem verwerkt. 

Volgende week maandag en woensdag gaan de leerlingen van groep 6 t/m 8 de vragenlijst invullen 

tijdens de computerles.  

Alle ouders ontvangen een link via de mail waarop u kunt klikken. U kunt de vragenlijst thuis 

invullen.  

 

 

 



 

 

Vindt u het prettig om dit op school te doen dan is dat mogelijk op de volgende data: 

• Vrijdag 1 juni ’18 om 10.30 uur (begeleid door meester Hassan) 

• Vrijdag 1 juni ’18 om 13.30 uur (begeleid door meester Hassan) 

• Maandag 4 juni ’18 om 08.30 uur (begeleid door  juf Marja en juf Louiza) 

 

We hopen dat veel ouders de vragenlijst invullen, want uw mening is belangrijk voor ons en de 

resultaten geven de school veel informatie. Heeft u nog vragen hierover, kom dat gerust langs op 

school. 

 

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!  
 
Mahdi en Nabil naar HvA (Hogeschool Van Amsterdam) uit groep 7 
Donderdag 24-5 zijn Mahdi en Nabil met de auto van onze directrice naar een hogeschool in 

Amsterdam gegaan. Ze zijn daar naartoe gegaan voor hun project. Save the Bees (Red de bijen). 
Ze gingen eerst naar de centrale hal van de hogeschool. Daar hadden ze een tafel gekregen en een 
klein digibord. Op de tafel zetten ze alles klaar, boeken over bijen, foto’s enzovoort. Eventjes later 
gaan ze naar een grote hal op de 9e verdieping, toen ze daar kwamen werden ze geïnterviewd. Daar 

zaten ze eerst naar Jane Goodall te luisteren. Na 30 minuten gingen meester Ian, Nabil en Mahdi op 
het podium staan en vertelden ze in 2 min : Wat hun doel was, hoe ze dat deden en hoe ze dat 
gingen bereiken. Uiteindelijk was er een Q&A (Vragen en Antwoorden) je kon vragen stellen aan 

Jane Goodall. Daarna ging iedereen naar de centrale hal waar iedereen vragen kon stellen aan 
meester Ian, Mahdi en Nabil. Tot slot ging en ze alles opruimen en gingen ze met de auto naar 
winkelcentrum Schalkwijk omdat ze naar de MC Donalds gingen eten. Daarna bracht meester Ian 
Mahdi en Nabil naar hun huis. En zei nog tegen de ouders dat het erg leuk was. 
Geschreven door Mahdi en Nabil! 
 
Vanavond komen de jongens op het jeugdjournaal om 19.00 uur. Allemaal kijken dus!! We zijn trots 

op deze mannen en bedanken meester Ian voor zijn initiatief en inzet! 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


