
 

 

Nieuwsbrief 18 mei  ‘20 

21 en 22 mei     Hemelvaart vakantie 
25 mei      Studiedag, alle kinderen vrij. 
26 mei      MR-vergadering 
1 juni       2e Pinksterdag, alle kinderen vrij. 
15 en/of 18 juni     Afname NIO groep 7 
17 juni      Werkdag leerkrachten, alle kinderen vrij.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Goede start en fijne sfeer op school 
We zijn deze week weer gestart met lesgeven aan onze leerlingen en dat is prima gegaan! De 
leerkrachten en de kinderen waren erg blij elkaar weer te zien. We geven alle kinderen en ouders 
een groot compliment. Iedereen heeft zich enorm goed aan de gemaakte afspraken gehouden en 
dat is heel fijn. Veel lesstof is al herhaald en ook thuis weten de kinderen wat ze moeten doen. 
Helaas zijn er nog veel kinderen niet op school. Misschien dat we de komende week meer kinderen 
kunnen verwelkomen.  
Woensdag 20 mei horen we hoe we de komende weken verder gaan. We volgen de berichten 
nauwlettend en houden jullie natuurlijk op de hoogte. 
 
Verkouden, hoesten of niet lekker….. 
Als uw kind verkouden is, hoest, koorts heeft of zich niet lekker voelt willen we u met nadruk 
vragen uw kind thuis te houden om besmetting te voorkomen. Ook als een ander gezinslid thuis 
ziek is moeten broertjes en zusje thuis blijven. We letten hier heel streng op, maar dat zult u wel 
begrijpen. Meld uw kind wel altijd even af. 
 
Zwemlessen 
Het Boerhaavebad heeft alle scholen doorgegeven dat de zwemlessen dit jaar niet meer door 
kunnen gaan omdat ook de zwembaden kampen met Corona- maatregelen. De zwemlessen voor 
het komend schooljaar waren al afgezegd omdat we bleven kampen met te weinig begeleiding om 
de veiligheid van onze leerlingen te garanderen.  
 
Schoolreizen 
U zult begrijpen dat helaas ook de schoolreizen niet door kunnen gaan dit jaar. Ook dit vinden wij 
ontzettend jammer voor onze leerlingen. We laten het al betaalde geld voor de schoolreizen op de 
rekening staan, zodat ouders die al betaald hebben voor de schoolreis dit het komend schooljaar 
niet hoeven te doen. Club Collect houdt dit heel precies bij.  
Groep 8 gaat niet op kamp. Ook dit is zo’n enorme teleurstelling voor deze groep. We gaan in 
overleg met de leerkrachten en directie of we nog iets kunnen leuks organiseren voor groep 8 , 
waarbij rekening gehouden wordt met de Corona regels. De ouders van groep 8 krijgen zo snel 
mogelijk bericht hierover.  
 
Studiedag 
Maandag 25 mei is er een studiedag voor het team van de Piramide. Deze dag zijn alle kinderen 
vrij. De vrije dag zal voor vele ouders prettig zijn omdat het weekend ervoor de Ramadan eindigt. 
 
Hemelvaart en einde Ramadan 
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn de kinderen ook vrij vanwege Hemelvaart. We wensen 
alle gezinnen die het Suikerfeest vieren fijne dagen! De school is weer open op dinsdag 26 mei! 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


