Ouderinfo 29 juni 2018
Belangrijke data:
2 juli
Start rapport gesprekken
5 juli
laatste oudercursus: uitje
6 juli
Playbackshow!!
13 juli
Zomerfeest op de Piramide!
16 juli
Wisseluurtje alle groepen
17 juli
Afscheidsavond groep 8
18 juli
laatste koffieochtend moeders+ ontbijt
19 juli
koffieochtend peuters
20 juli
Start Zomervakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Zomerfeest informatie
Op vrijdag 13 juli organiseren we het jaarlijkse Zomerfeest op onze school.
U kunt vanaf dinsdag 3 juli consumptiebonnen en spelkaarten kopen bij juf Louiza in de aula van
8.30 uur tot 9.00 uur. Natuurlijk verkopen we ook bonnen en kaarten op het zomerfeest.
Uw kind krijgt vandaag een extra brief mee met informatie over het zomerfeest. Wilt u ons helpen,
vul dan het strookje op deze brief in en lever het in bij de leerkracht van uw kind of bij juf Louiza.
Wij kunnen uw hulp deze middag heel goed gebruiken!
Laatste oudercursus: uitje
Voor donderdag 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. Dit kan nog t/m woensdag 27 juni.
Schrijfster in de klas
Vorige maand heeft groep 5 de leeskilometerwedstrijd van de bibliotheek gewonnen. Op donderdag
5 juli komt schrijfster Marte Jongbloed in groep 5 vertellen over haar boeken. Meer weten over
deze schrijfster? Kijk naar haar website: http://www.martejongbloed.nl
Moestuin op Belgiëlaan
De school heeft zich aangemeld voor een moestuin voor de ouders op de Belgiëlaan. Zodra we
weten of er een stuk beschikbaar is, zullen we u informeren.
Laatste Koffieochtend moeders.
Woensdag 18 juli is de laatste koffieochtend van dit schooljaar. Wij willen dit wat feestelijk doen
door een ontbijtje met elkaar. Het is leuk wanneer jullie allemaal iets lekkers maken en we dat dan
met elkaar kunnen eten. Louiza en Manon zorgen dan voor koffie, thee en een sapje.
Wij kijken er erg naar uit.

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

