
 

 

                                             Ouderinfo 24 mei 2019 

Belangrijke data: 

  

27 mei Groep 8 bezoek Anne Frank Huis 

29 mei groep 6 excursie: Door de ogen van de wolf 

30-31 mei Hemelvaartvakantie ; school gesloten 

4 of 5 juni Suikerfeest 

6 juni koffieochtend moeder met ontbijtje 

6 juni  speel-o-theek vervalt 

7 juni   koffieochtend vaders 

10 juni  2e Pinksterdag; school is gesloten 

11 juni Schoolreis kleuters 

12-14 juni Schoolkamp groep 8 

13 juni  oudercursus. 

11-21 juni Cito E periode 

16 juni  Vaderdag 

20 juni  Speel-o-theek 

24 juni Werkdag: Alle kinderen vrij! 

25 juni  MR vergadering 19.00 uur 

27 juni Sportdag! 

1 juli  juffen- en meesterdag 

1 juli Oudercommissie peuters 

1-10 juli  rapportgesprekken 2e rapport.  

9 juli  afscheidsavond groep 8 

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

Beste ouders/verzorgers, 

 

Inschrijven leerling schooljaar 2019-2020 

Ondanks dat het schooljaar nog niet voorbij is, zijn wij al druk bezig met de groepsindeling voor 

het volgende schooljaar 2019-2020.  

Wanneer u een zoon of dochter heeft die volgend schooljaar (2019-2020) 4 jaar wordt en die nog 

niet staat ingeschreven, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen. Alleen wanneer uw kind staat 

ingeschreven bent u verzekerd van een plaats in groep 1. Om uw kind in te schrijven kunt u een 

afspraak maken bij juf Jaqueline of juf Manon. 

 

Bezoek Anne Frank Huis groep 8 

Maandag 27 mei gaat groep 8 naar het Anne Frank Huis in Amsterdam. Zij gaan daar met het 

openbaar vervoer naar toe. De kinderen zullen daarom pas om 15.00 uur terug zijn op school. Wilt 

u er zelf voor zorgen dat jongere broertjes en zusjes worden opgehaald. Zij kunnen niet op school 

blijven wachten. 

 

Hemelvaartvakantie  

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei is de school en de peuterspeelzaal gesloten in verband met de 

Hemelvaartvakantie.  

 

Koffieochtend moeder met suikerfeestontbijt donderdag 6 juni 

Het Suikerfeest voor de Turkse mensen is op dinsdag 4 juni, voor de Marokkaanse mensen is dit 
nog niet duidelijk. Mogelijk is dat op woensdag 5 juni. Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren doen 
wij dan de eerst volgende koffieochtend een ontbijt om dit te vieren. Om te voorkomen dat nog 
niet iedereen de Ramadan heeft afgesloten, hebben Louiza en Manon besloten dat het 

Suikerfeestontbijt op donderdag 6 juni 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. 

 

Speel-o-theek 6 juni vervalt. 

De speel-o-theek van donderdag 6 juni vervalt. De eerst volgende speel-o-theek is op donderdag 

20 juni. U kan de spelletjes dus langer gebruiken thuis. 

 

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 

Zorgt u dat u op tijd betaald heeft? We zijn trots dat dit jaar alle kinderen van groep 8 meegaan op 

kamp!!! 

 

Naschoolse activiteiten 

Sport en spel op de donderdag gaat door tot donderdag 13 juni ‘19 

Gym4kids is nu gestopt. 

 

Aanpak lerarentekort 

Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen horen kampt het onderwijs met een lerarentekort. Gelukkig 

hebben wij tot nu toe vervangingen altijd goed kunnen opvangen op onze school. Wij willen als 

school en ook als stichting (Spaarnesant) goed voorbereid zijn op het groeiend lerarentekort. De 

school heeft hiervoor een plan van aanpak geschreven net zoals alle andere scholen die onder 

Spaarnesant vallen. Dit plan van aanpak zal binnenkort op de website te vinden zijn. Wilt u meer 

over dit onderwerp weten dan kunt u veel informatie vinden op: 

https://lerarentekort.spaarnesant.nl 

 

Onrust over Eindtoets groep 8 

In het nieuws kwam naar voren dat er fouten gemaakt zijn bij het adviseren naar aanleiding van 

de Eindtoets die in groep 8 is afgenomen. Dit geldt echter niet voor onze leerlingen want zij 

hebben de Centrale Eindtoets gemaakt, waarbij geen fouten gevonden zijn. 

 

Parkeren 

Vorige week heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat wij niet tevreden zijn met het 

parkeergedrag op de Duitslandlaan van enkele ouders van onze school. De wijkagent is inmiddels 

op de hoogte en komt regelmatig controleren. Voor de school staat de veiligheid van de kinderen 

voorop. 

 

Vriendelijke groet, 

Team OBS de Piramide 

https://lerarentekort.spaarnesant.nl/

