
 

 

                                             Ouderinfo 5 juli 2019 

Belangrijke data: 

  

1-10 juli  Rapportgesprekken 2e rapport.  

09 juli Wisseluurtje in alle klassen 

09 juli  Afscheidsavond groep 8 

11 juli 2de rapport mee 

11 juli ’19  Start vakantie t/m 25 augustus ‘19 

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

Beste ouders/verzorgers,  

 

Playbackshow 

We hebben afgelopen maandag tijdens de playbackshow genoten van al het talent dat bij 

ons op school zit! Sommige leerlingen durfden zelfs alléén het podium op! Ook hebben 

we prachtige dansacts gezien. Meester Ian heeft een topmiddag gehad en wat leuk dat er 

ook zoveel ouders waren.  

 

Schakelplusklas 

We zijn trots om u mee te delen dat we het komend schooljaar een nieuwe extra 

schakelplusklas op gaan zetten! Twee verschillende groepen leerlingen krijgen drie keer 

per week onderwijs op maat. De ochtendgroep wordt begeleid door juf Ellen. Juf Frouwke 

neemt de middaggroep onder haar hoede. De bestaande schakelklas gaat ook gewoon 

door. In deze schakelkgroep wordt lesgegeven door juf Marjolein.  

We kunnen zo ons onderwijs nog beter op niveau aanbieden en de groepsgrootte van de 

andere klassen is hierdoor ook gedurende drie dagen kleiner waardoor ook de kinderen in 

de groepen 4 t/m 8 meer aandacht krijgen. 

 

Groepsbezetting schooljaar 2019-2020 

U ontvangt bij deze nieuwsbrief de groepsbezetting voor het komend schooljaar. Veel 

leerkrachten blijven lesgeven in de groep waar ze nu ook lesgeven. We krijgen er twee 

nieuwe collega’s bij! Juf Ingrid Backer gaat op maandag en dinsdag lesgeven in groep 3. 

Zij heeft veel ervaring in het lesgeven aan de groepen 3 en 4 en is erg enthousiast om 

bij ons te starten. 

In groep 6 hebben we een kundige vervangster gevonden voor meester Ian. Juf Mirjam 

gaat lesgeven in groep 6 op maandag t/m donderdag. Ook zij heeft veel ervaring. Voor 

de vrijdag zijn we nog op zoek naar een juf of meester tot eind december ‘19.  

In januari ’20 zal juf Dionne lesgeven in groep 6 op vrijdag omdat juf Lisa dan terug is 

van zwangerschapsverlof.  

 

Gevonden voorwerpen 

Wij verzamelen elk jaar alle gevonden voorwerpen bij ons op school. De komende week 

liggen de gevonden voorwerpen in de aula van de school. Bent u iets kwijt, kom dan 

even kijken of u het tussen de gevonden spullen terug kunt vinden. Wat niet opgehaald 

wordt geven wij aan een goed doel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rudolf Steiner gaat tijdelijk verhuizen 

In de week van 8 juli t/m 11 juli gaat de Rudolf Steiner tijdelijk verhuizen. Op de huidige 

plek wordt een nieuwe school gebouwd. Omdat er veel verhuiswagens af en aan gaan 

rijden is de Duitslandlaan moeilijker te bereiken de komende week. Wilt u hier rekening 

mee houden? U kunt het beste uw auto parkeren in de Frankrijklaan of Belgiëlaan, zodat 

u onze school tijdig kunt bereiken. 

 

Gymles 

Maandag 8 juli gaat de gymles niet door. Meester Rachid heeft dan een verlofdag n.a.v. 

de geboorte van zijn zoontje opgenomen. 

 

Peuternieuws: 

Woensdag 10 juli gaan de peuters naar de Eenhoorn. Er is deze dag geen middaggroep. 

Meer informatie ontvangt u van de peuterleidsters. 

 

Juf Lisa 

Gisteravond is juf Lisa bevallen van een dochter, Jalou! Het gaat goed met beiden! 

We wensen haar en haar man Ben veel geluk met hun kleine meid! 

 

Vriendelijke groet,      Team OBS de Piramide 


