Ouderinfo 29 mei 2019
Belangrijke data:
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,
Hemelvaartvakantie
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei is de school en de peuterspeelzaal gesloten in verband met de
Hemelvaartvakantie.
Suikerfeest op school
Dinsdag of woensdag a.s. wordt het Suikerfeest gevierd. Let er wel op dat de school maar één dag
verlof hiervoor mag geven? Hier wordt door leerplicht streng op gecontroleerd.
Wij willen ook graag aandacht besteden aan het Suikerfeest en we willen u vragen om voor
donderdag 6 juni ’19 een gezond tussendoortje te verzorgen dat gezellig met de klas opgegeten
kan worden. Wij wensen alle gezinnen die het Suikerfeest vieren een fijne dag toe!
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.

Meester Martijn afwezig
Meester Martijn is de volgende week afwezig. Hij heeft die week onbetaald verlof opgenomen.
Op maandag vangen meester Hassan en juf Marjolein de groep op. Op dinsdag, woensdag en
vrijdag zal meester Antoine, een vervanger vanuit Spaarnesant, voor de groep staan. Op
donderdag is juf Frederiek er gewoon.
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!!!
Kookles op Vrij Waterland
Maandag 3 juni en maandag 24 juni is de derde groep leerlingen aan de beurt om te koken bij Vrij
waterland. De kinderen hebben inmiddels een briefje hiervoor meegekregen. Mocht uw kind niet
aanwezig kunnen zijn, geef dit dan tijdig door zodat iemand anders de plek in kan nemen. Veel
kookplezier!!
Vakantierooster 2019-2020
Vakantie

Dagen

Herfstvakantie

Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019

Kerstvakantie

Zaterdag 21-12-2019 t/m zondag 05-01-2020

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 15-02-2020 t/m zondag 23-02-2020

Pasen

Zaterdag 11-04-2020 t/m maandag 13-04-2020

Meivakantie

Zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-2020

Hemelvaart

Donderdag 21-05-2020 t/m vrijdag 22-05-2020

Pinksteren

Zaterdag 30-05-2020 t/m maandag 01-06-2020

Zomervakantie

Zaterdag 04-07-2020 t/m zondag 16-08-2020

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

