
	

	

                                               Ouderinfo 6 juli 2018 
Belangrijke data: 
 
12 juli laatst speelotheek 
13 juli Zomerfeest op de Piramide! 
17 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,  
 
Speel-o-theek 
Op donderdag 12 juli is de laatste speel-o-theek. Alle spullen moeten dan ingeleverd worden. 
Ouders kunnen daarna helpen om de spullen schoon te maken.  
 
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. 
We hebben nog hulp nodig voor deze middag! Wilt u ons helpen, vul dan het strookje op de 
meegegeven Zomerfeestbrief in of geef het even door aan juf Louiza. Wij kunnen uw hulp deze 
middag heel goed gebruiken! 
Vanaf volgende week zullen de foto’s voor de prijsvraag op het raam hangen van de 
kleuterspeelzaal. Uw kind ontvangt maandag het antwoordformulier dat ingevuld kan worden. Deze 
kan ingevuld afgegeven worden bij juf Louiza of bij de leerkracht van uw kind. 
 
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. 
 
Voor- en naschoolse opvang schooljaar 2018-2019 
Vanaf komend schooljaar zal de school geen voor-en naschoolse opvang meer faciliteren. We 
merken dat het lastig is dit te combineren met de voorbereidingen van de lessen en de 
verschillende werk overleg momenten na schooltijd. Heeft u structureel opvang nodig dan kunt u 
contact opnemen met Boris Buitelaar 023-5406552. 
 
DigiDUIF wordt SocialSchools 
In het nieuwe schooljaar gaan DigiDUIF en SocialSchools verder in SocialSchools Nederland. Zij 
willen door de krachten te bundelen het beste platform voor basisscholen bieden. Deze 
samenwerking biedt ons meer kennis, ervaring en capaciteit om u een nog beter platform te 
bieden.  

 
 
  

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


