Ouderinfo 17 mei 2019
Belangrijke data:
22 mei
23 mei
30-31 mei
4 juni
5 of 6 juni
7 juni
10 juni
11 juni
12-14 juni
13 juni
11-21 juni
16 juni
24 juni
25 juni
27 juni
1 juli
1 juli
1-10 juli
9 juli

MR vergadering 19.00 uur
Speel-o-theek
Hemelvaartvakantie ; school gesloten
Suikerfeest
koffieochtend moeder met ontbijtje
koffieochtend vaders
2e Pinksterdag; school is gesloten
Schoolreis kleuters
Schoolkamp groep 8
oudercursus.
Cito E periode
Vaderdag
Werkdag: Alle kinderen vrij!
MR vergadering 19.00 uur
Sportdag!
juffen- en meesterdag
Oudercommissie peuters
rapportgesprekken 2e rapport.
afscheidsavond groep 8

---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Hemelvaartvakantie
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei is de school en de peuterspeelzaal gesloten in verband met de
Hemelvaartvakantie.
Naschoolse activiteiten
Sport en spel op de donderdag gaat door tot donderdag 13 juni ‘19
Gym4kids op vrijdag gaat nog 1x door, dus de laatste les is vrijdag 17 mei ’19, vandaag dus.
Koffieochtend moeder met suikerfeestontbijt
Waarschijnlijk is het Suikerfeest dinsdag 4 juni. Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren doen wij dan
de eerst volgende koffieochtend een ontbijt om dit te vieren. Wanneer het Suikerfeest inderdaad
op 4 juni is dan zal het ontbijt op 5 juni zijn. Is het suikerfeest een dag later dan zullen wij ook het
ontbijt een dag later doen. Wanneer de datum definitief is van het suikerfeest laten wij weten
wanneer het ontbijt zal zijn.
Zoals al vele jaren zorgen Juf Louiza en juf Manon weer voor koffie, thee en jus d’orange.
Verzorgen jullie dan weer het lekkers om mee te ontbijten. De koffieochtend zal gehouden worden
in de ouderkamer van 8.30-9.30 uur.
Koffieochtend vaders
Vrijdag 7 juni zal de eerste koffieochtend voor vaders zijn na het beëindigen van de Ramadan. De
koffieochtend is van 8.30-9.00 uur in de ouderkamer. Meester Hassan zal weer dat er koffie en
thee klaar staat. Wij hopen dat er weer veel vaders aanwezig zullen zijn.

Schoolreis:
Verschillende groepen zijn al op schoolreis geweest en hebben een heerlijke dag gehad.
Groep 1 en 2 gaan naar Sprookjeswonderland op dinsdag 11 juni ‘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. Als u nog niet
betaald heeft wilt u dit dan 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
Er start weer een nieuwe groep kinderen met koken. Deze kinderen hebben deze week een bericht
van plaatsing gekregen. 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.
In juni is de laatste groep aan de beurt. Ook dan krijgen de kinderen via school bericht.
Parkeren
Het komt helaas nog steeds voor dat er dubbel geparkeerd wordt aan de Duitslandlaan. Wij hebben
herhaaldelijk verzocht dit niet te doen omdat het onze leerlingen in gevaar brengt. Ook ouders van
onze school klagen hier terecht over. Wij nemen hierover contact op met de politie zoals eerder
aangekondigd.
Mido winnaar judo groep 7!
Mido is afgelopen weekend kampioen geworden van de internationale judowedstrijden in België.
Knap hoor Mido, we zijn trots op je! Hieronder zijn verhaal:
Op vrijdag 10 mei ging ik naar België.
Daar had ik een training en een judowedstrijd.
Ik kwam daar vrijdag aan om half 4.
Het begon allemaal gezellig even een balletje trappen en daarna op naar de training.
Bij de training heb ik met een paar Belgen getraind. Dat was leuk, want ik kende hun trucjes niet.
Na de training gingen we terug en gingen we slapen.
De volgende dag ging moest ik naar een internationaal toernooi in België om 1 uur.
Dat ging heel goed want ik ben daar eerste geworden en heb alle potjes gewonnen!
Mido Noufal, groep 7

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

