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Afscheidsfeestje groep 8 op school
groep 8 om 12.00 uur uit
(Aangepaste ) afscheidsavond groep 8
19.00- 21.00 uur
Rapport/eindverslag mee naar huis
Geen school
Zomervakantie!!!!
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders /verzorgers
Formatie:
Het schooljaar zit er bijna op. Nog één weekje en dan gaat de school dicht en hebben we zes
weken zomervakantie.
Het komend jaar zijn er weinig wisselingen in de groepen. Wel moeten wij afscheid nemen van
enkele collega’s. Juf Ingrid van groep 3 gaat ons helaas verlaten. Juf Marjan (groep 4) zal na de
vakantie ook niet terug komen. Juf Liesbeth gaat op een andere school de administratie verzorgen.
We zullen ze allemaal missen en we bedanken ze allemaal heel hartelijk voor hun inzet bij ons op
school en wensen ze veel succes in de toekomst!
In de meegestuurde bijlage vindt u de groepsbezetting voor het komend jaar.
Verkeersexamen
Vorige week heeft groep 7 het Theoretisch Verkeersexamen gedaan. De meeste kinderen waren in
één keer geslaagd en na een herexamen mochten alle 25 leerlingen hun Nationaal VVNVerkeersdiploma in ontvangst nemen. Hoera! In schooljaar 2020-2021 wordt het Praktisch
Verkeersexamen georganiseerd. Gefeliciteerd met jullie Theorie en succes alvast voor volgend jaar!
Overblijfouders weer op school in het nieuwe schooljaar!
De laatste maanden zijn er geen ouders en dus ook geen overblijfouders in de school geweest. De
leerkrachten hebben de pauzes zelf overgenomen waardoor de kinderen ook eerder uit waren.
17 augustus ’20 start het nieuwe schooljaar 2020-2021. Dan gaan ook de bekende schooltijden
weer in. De kinderen zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur op school en de pauzes worden weer verzorgd
door de overblijfmoeders.
Oproep van de Ontmoetingskerk:
VakantieKIDSdag:
Door Corona kon ook het KIDSkamp dit jaar helaas niet doorgaan. Maar nu er minder mensen ziek
worden en de regels weer wat minder de streng zijn heeft de organisatie van het KIDSkamp iets
leuks bedacht: een vakantieKIDSdag!
Tussen 9.30 en 10.00 uur kom je aan bij de kerk. Dan is er eerst tijd om elkaar beter te leren
kennen. Hierna gaan we op pad voor leuke en spannende (kamp)spellen en workshops. Daarvoor
zullen we ook Schalkwijk en het Engelandpark ingaan. Met de lunch en in de avond eten we bij de
kerk. Ook in de avond zullen we nog een gaaf spel doen. En, net als bij een kamp, hopen we op
goed weer voor een echt kampvuur. Tijdens het kampvuur word je weer opgehaald om naar huis te
gaan.

Wanneer: Woensdag 8 juli van 10.00 tot 20.00/21.00 uur.
Waar? In Haarlem: Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4 in Schalkwijk!
Voor wie?
Kinderen van ± 8-12 jaar (groep 4-8 van de basisschool), met een max. van 30 kinderen. Twijfel
je of je kind mee kan doen? Neem dan even contact op.
Kosten
5,- per kind (bij 3 of meer kinderen uit 1 gezin, betaal je slechts 2 kinderen)
Meer informatie, aanmelden & contact
In het VakantieKIDSdag infopakket vind je alles wat je moeten weten om mee te doen. Ook vind je
daarin het aanmeldformulier.
Jeugdpastores Angeliek en Peter mailen graag het hele pakket aan informatie. Dus heb je het nog
niet ontvangen, vraag het gelijk aan.
Heb je vragen, mail bel of app dan naar
Angeliek Knol: oosterkerk.angeliek@outlook.com / 06-44896351
Of Peter van der Beek: jeugdpastorpeter@gmail.com / 06-52322741'
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide
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