Ouderinfo 28 juni 2019
Belangrijke data:
01 juli
Juffen- en meesterdag
01 juli
Playbackshow in de middag!!
01 juli
Oudercommissie peuters
02 juli
laatste koffieochtend moeders
1-10 juli
Rapportgesprekken 2e rapport.
09 juli
Wisseluurtje in alle klassen
09 juli
Afscheidsavond groep 8
11 juli
2de rapport mee
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Juffen en Meesterdag 1 juli
Maandag 1 juli vieren we juffen en meesterdag. Deze dag organiseren we in plaats van
het vieren van de verjaardagen van de meesters en de juffen. In de ochtend heeft iedere
groep zijn eigen programma.
In de middag is er een playback show! Deze keer een hele speciale!
Tijdens deze playbackshow nemen we ook afscheid van meester Ian. Hij gaat helaas
onze school verlaten. We maken er een feestelijke middag van voor meester Ian. Onze
leerlingen treden voor hem op en ook ouders zijn dit keer welkom om naar de talenten
van onze school te komen kijken. Na de playbackshow is er tijd om meester Ian de hand
te schudden. Natuurlijk is hij tot het einde van het schooljaar nog bij ons.
Opgeven voor de playbackshow kan bij meester Peter tot uiterlijk vrijdag 28 juni.
Kinderen die zich later opgeven kunnen helaas niet meer meedoen.
We willen jullie vragen geen confetti te gebruiken tijdens het optreden. Meester Peter
beslist of een liedje geschikt is voor het optreden en hij zal zoals elk jaar de show
presenteren. Wij hebben er nu al zin in!!!!! De playbackshow start om 12.30 uur en is om
14.15 uur afgelopen. We stellen het op prijs als u op tijd bent zodat de optredens niet
verstoord worden.
Laatste koffieochtend moeders dinsdag 2 juli
De koffieochtend zal gehouden worden in de ouderkamer van 8.30-9.00 uur. Louiza en
Manon zorgen weer voor koffie en thee. Nemen jullie weer wat lekkers mee.
De eerste koffieochtend van het nieuwe schooljaar is op woensdag 4 september
Alvast voor in jullie agenda; dinsdag 8 oktober, donderdag 21 november, woensdag 11
december, maandag 6 januari 2020, woensdag 12 februari, woensdag 18 maart,
donderdag 23 april laatste koffieochtend voor de Ramadan, woensdag 27 mei eerste
koffieochtend na de Ramadan met ontbijt, woensdag 24 juni laatste koffieochtend.
Huiswerkbegeleiding
Vanaf komende week is er geen huiswerkbegeleiding meer in verband met de geplande
oudergesprekken. Kinderen zijn dus op dinsdag gewoon om 14.15 uur uit!

Wijkfeest
Op 29 juni organiseert Wijzer (gebouw MGR. Huibersschool en GGD, Vilniusstraat 2) een
wijkfeest. Om 13.00 start het feest met een sponsorloop. Er is muziek en er zijn hapjes
en drankjes en een kleine rommelmarkt. Het is mogelijk een plekje te reserveren om uw
eigen spullen te verkopen. Ook treedt het Europakoortje op met leerlingen van onze
school en van de MGR. Huibersschool.
Onderzoek Motivacion
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief van Stichting Spaarnesant, de stichting
waar onze school onder valt. De bestuurder van Spaarnesant, dhr. Elkerbout, wil graag
duidelijk laten zien wat de stichting doet en hij wil ook graag weten welke informatie de
ouders van de Spaarnesant scholen zouden willen hebben over de stichting. Daarom
hebben zij een onderzoek uitgezet. Meer informatie vindt u in bijgevoegde brief.
DigiDuif wordt Social Schools.
Binnenkort stapt OBS De Piramide over van DigiDuif naar Social Schools. DigiDuif is
namelijk gefuseerd met Social Schools dus DigiDuif-gebruikers moeten hierin mee. Ons
doel is om dit vóór de zomervakantie te doen.
Voor u als gebruiker verandert er bijna niets. U hoeft geen nieuw account aan te maken.
Bij het overstappen regelt Social Schools alles voor u en kunt u met uw bestaande
gegevens inloggen. Het enig wat u moet doen is de nieuwe app van Social Schools
downloaden per 1 juli ‘19
Wat gaat u ervan merken als digiDuif gebruiker? Het Social Schools bericht ziet er
mooier, overzichtelijker en eenvoudiger uit, volledig afgestemd op uw mobiel.
Social Schools gaat zorgen dat u voorlopig zowel via de app als via de mail geïnformeerd
worden. Zo gaat u berichten via mail ontvangen zolang u de app nog niet geïnstalleerd
heeft. Op deze wijze mist u geen informatie.
Voor de school zal het ook even wennen zijn. We hopen dat de verandering probleemloos
verloopt. Voor vragen kunt u terecht bij meester Hassan!
Vriendelijke groet,

Team OBS de Piramide

