
 

 

                                             Ouderinfo 14 juni 2019 

Belangrijke data: 

  

17 juni Ouderraadvergadering 

18 juni gr.7 en 8: Les over vooroordelen 

18 juni Leerlingenraad 13.45 u 

20 juni  Speel-o-theek 

24 juni Werkdag: Alle kinderen vrij! 

25 juni  MR vergadering 17.00 uur 

27 juni Sportdag groep 3 t/m 8! 

1 juli  Juffen- en meesterdag 

1 juli Playbackshow in de middag!! 

1 juli Oudercommissie peuters 

1-10 juli  Rapportgesprekken 2e rapport.  

9 juli  Afscheidsavond groep 8 

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

Beste ouders/verzorgers, 

 

Open dag op de tuinen van Vrij Waterland 

Op zaterdag 15 juni is er open dag op en rond de tuinen van Vrij Waterland. Er zullen ook allerlei 

leuke activiteiten voor de kinderen plaatsvinden. Op het deel van de voormalige voetbalvelden is er 
een tuin waar moeders van onze school regelmatig te vinden zijn. Ook u kunt daar aan deelnemen. 

Heeft u er vragen over dan kunt u terecht bij juf Marja 

 

Kookles op Vrij Waterland 

Maandag 24 juni is de derde groep leerlingen weer aan de beurt om te koken bij Vrij waterland. Dit 
is de laatste kookles die aangeboden wordt. We hebben al veel enthousiaste verhalen gehoord over 

deze lessen! 

 

Cito toetsen groep 1 t/m 7 

De komende week worden er nog Cito toetsen afgenomen. Wij willen u vragen om in deze periode 

geen afspraken met de tandarts, de dokter, ziekenhuis of logopedie onder schooltijd te maken.  

Daarnaast willen we u vragen om er voor te zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat en op tijd op 

school is.  

 

Sportdag 27 juni ‘19: Hulp van ouders gevraagd 

Het is weer bijna tijd voor de sportdag! Op donderdag 27 juni lopen we met de groepen 3 t/m 8 
naar de velden van Olympia. In 14 uitdagende onderdelen gaan we werken aan onze conditie, 
vaardigheid en samenwerking. En zo een intensieve sportdag doen we natuurlijk ook voor het 
plezier. We hebben die dag dan ook een aantal sportieve ouders nodig die ons willen helpen met 
het uitleggen en begeleiden van de spellen. Bent u beschikbaar van 08:30 tot 13:00 dan kunt u 
zich aanmelden aan bij Juf Louiza!  Vriendelijke groet, Meester Rachid 
 

Zwemles 

Op maandag 1 juli is de laatste zwemles! Het Boerhaavebad sluit het schooljaar feestelijk af met 

een zomersluiting voor alle deelnemers! We wensen alle kinderen veel plezier. 

 

Vriendelijke groet, 

Team OBS de Piramide 


