
 

 

                                               Ouderinfo 5 april 2019 

Belangrijke data: 

08 april Ouderraadvergadering 

10 april ’19  Koffieochtend voor moeder 

11 april Speel-o-theek en Taal voor Thuis 

12 april Koningsdag op school! 

15 april Groep 7 en 8 naar het theater 

16 en 17 april Eindtoets groep 8 

17 april Koffieochtend voor vaders 

18 april Uitje moeders naar Volendam 

19 april Paasontbijt 

19 april BBQ-avond voor vaders 

22 april t/m 3 mei Meivakantie 

06 mei Start Ramadan 

14 mei MR vergadering 19.00 uur 

16 mei Ouderbijeenkomst 

23 mei Speel-o-theek 

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

Beste ouders/verzorgers,  

 

Lunch ontmoetingskerk 

Onze school werkt al een aantal jaren samen met de Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan. Onze 
kinderen gaan bijvoorbeeld met hun moeders op woensdag knutselen in de kerk. Dat is altijd 

ontzettend gezellig! 

Gisteren hebben moeders van OBS de Piramide een lunch gemaakt voor eenzame ouderen in de 
wijk. De moeders hebben de lunch echt fantastisch verzorgd en we zijn erg trots dat zij zich zo 
ingespannen hebben voor deze ouderen in onze wijk. Wij willen de moeders heel hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage. Ook juf Marja en juf Louiza hebben veel geholpen bij de opzet en 

uitvoering van dit initiatief. Super bedankt Marja en Louiza!!!!! We zijn trots op jullie! 

Het Haarlems Dagblad en het Haarlems Weekblad waren aanwezig. Zij verzorgen een artikel in de 

krant.  

 

Koningsdag 12 april 

Vrijdag 12 april vieren we Koningsdag bij ons op school. Groep 1 t/m 5 blijft op school. Zij gaan op 

school spelletjes doen. De groepen worden gemixt deze dag.  

Groep 6 t/m 8 gaan naar het Olympiaterrein waar een sport en spel dag georganiseerd wordt door 

Sport Support. Omdat het programma bij Olympia om 8:30 uur begint, moeten de 

leerlingen van groep 6 t/m 8 om 8:15 uur op school zijn. 

 

Leerlingen van groep 6 t/m 8 moeten die dag hun normale eten meenemen. Ook nemen zij een 
leeg flesje of bidon mee omdat er bij Olympia een watertappunt is. Zij mogen geen pakjes en 

flesjes meenemen omdat het thema water drinken is.  

Ook trekken zij sportieve kleding aan en nemen zij sportieve binnen en buitenschoenen mee. 

Ouders mogen uiteraard komen kijken! 

 

Vanwege het gezamenlijk lopen naar Olympia zijn er drie ouders van de bovenbouw nodig om mee 

te lopen. Welke ouders willen van 8:15 uur tot 9:00 met ons meelopen? 

  



 

 

Programma: 
08:15 uur Leerlingen van groep 6 t/m 8 verzamelen op school, gezamenlijk naar Olympia 
08:40 uur Opening Koningsspelen, groep 1 t/m 5 op het plein 
09:00 uur Groep 1 t/m 5 begint met de eerste 6 spelletjes 
10:00 uur  Pauze 
10:30 uur Groep 1 t/m 5 verder met de andere 6 spelletjes 

11:30 uur Einde Koningsspelen (de lessen duren gewoon tot 14:15 uur) 

14:15 uur        Groep 6 t/m 8 komen terug van Olympia 

 

Koffieochtend voor moeders woensdag 10 april 

Woensdag is er weer een koffieochtend voor moeders. Iedereen is welkom in de ouderkamer in de 
kleutergang. Louiza en Manon zorgen weer voor thee en koffie, nemen jullie dan weer iets lekkers 

mee. Dit is tevens de laatste koffieochtend voordat de Ramadan begint. 

 

Uitje naar Volendam 

Op donderdag 18 april gaan juf Louiza en juf Marja met de moeders naar Volendam en Marken.  

We vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 15.00 uur weer terug.  

 

 

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


