Ouderinfo 10 mei 2019
Belangrijke data:
14 en 15 mei
Drempelonderzoek gr. 7
16 mei
schoolreis groep 5 t/m 7
22 mei
MR vergadering
23 mei
Speel-o-theek
4 juni
Suikerfeest
11 juni
Schoolreis kleuters
12-14 juni
Schoolkamp groep 8
11-21 juni
Cito E periode
24 juni
Werkdag: Alle kinderen vrij!
27 juni
Sportdag!
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Naschoolse activiteiten
Sport en spel op de donderdag gaat door tot donderdag 13 juni ‘19
Gym4kids op vrijdag gaat nog 2x door, dus de laatste les is vrijdag 17 mei ‘19
Drempelonderzoek groep 7
Dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei wordt in groep 7 het drempelonderzoek afgenomen. Dit zal
gebeuren door meester Martijn en juf Manon. De antwoorden van de kinderen worden opgestuurd
naar de instantie 678 drempeladvies. Deze instantie zal de gegevens en antwoorden van de
kinderen digitaal verwerken. Bij het laatste rapport gesprek zal u de uitslag van het
Drempelonderzoek te horen krijgen. Het Drempelonderzoek vormt een gegeven waar wij als school
naar kijken om een zo goedmogelijk advies te geven in groep 8.
Ouderbijeenkomst vervalt.
Voor donderdag 16 mei stond er een ouderbijeenkomst gepland. In verband met de Ramadan gaat
deze bijeenkomst niet door.
Opschoondag 7 mei
Onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben dinsdag 7 mei meegedaan met het schoonmaken van
een deel van Europawijk. Ze werden begeleid door de afvalcoaches van Spaarnelanden en hebben
maar liefst 42 zakken zwerfafval opgeruimd! Na het schoonmaken kregen de kinderen nog de
ruimte om vragen te stellen aan de afvalcoaches over afval en zwerfafval. Als dank voor het harde
werk kregen de kinderen allemaal een lekker stuk vers fruit aangeboden door Vomar
Belgiëlaan en Karaman Supermarkt.
Schoolreis:
In de maand mei en juni gaan alle kinderen weer op schoolreis.
Groep 1 en 2 gaan naar Sprookjeswonderland op dinsdag 11 juni ‘19
Groep 5 t/m 7 gaan naar Duinrell op donderdag 16 mei ‘19
Groep 8 gaat op schoolkamp naar Zandvoort op 12 t/m 14 juni ‘19
We zijn dit jaar gestart met het innen van het schoolreisgeld via Club Collect. Er hebben al veel
ouders betaald, maar nog lang niet iedereen. Wilt u dit a.u.b. zo spoedig mogelijk doen, zodat
wij de schoolreizen kunnen betalen? Lukt de betaling via ClubCollect niet, kom dan even langs
school. Wij helpen u graag verder.

Kookles op Vrij Waterland
De eerste zes kinderen zijn gestart met de kooklessen op Vrij Waterland. Zij hebben maandag 13
mei nog één kookles. Er zijn veel kinderen van onze school die hieraan deel willen nemen.
U krijgt volgende week via de DigiDuif bericht of en wanneer uw kind geplaatst is voor de komende
lessen. Kan uw kind toch niet naar deze twee lessen, geef dit dan gelijk door aan de school, zodat
er iemand anders op de wachtlijst naar deze leuke lessen kan gaan.
Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk iedereen te plaatsten. Selectie vindt
plaats in overleg met meester Ewoud van Vrij Waterland
Workshops bij museum Haarlem
Museum Haarlem organiseert leuke workshops (decor bouwen en film maken) voor kinderen tussen
7 en 12 jaar. Meer informatie vindt u onder deze nieuwsbrief.

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

