Ouderinfo 15 maart 2021
Belangrijke data:
15 maart
Week van de Lentekriebels
22 maart
13.00 uur Ouderraad! Online……..
23 maart
Voorstelling groep 5 en 6
25 maart
Studiedag: Alle kinderen gr 1 t/m 8 vrij
28 maart
Zomertijd: klok één uur vooruit
02 april
Paastussendoortje voor alle kinderen
05 april
Tweede Paasdag: alle kinderen vrij!
06 april
Start Oudergesprekken
12 april
Start Ramadan
13 april
Leerlingenraad 13.00-13.30 uur
20 en 21 april
Ieptoets in groep 8
20 april
gr 7 Haarlemmerhoutdagen
24 april t/m 9 mei
Meivakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,

Citotoetsen
Komende week gaan we verder met het afnemen van de Cito M in groep 3 t/m 8. Bij de
kleuters worden de peilspelletjes afgenomen.
Zoals u inmiddels weet telt deze Cito toets niet mee voor de advisering. We willen door
het afnemen van de Citotoets wel zicht krijgen op de ontwikkeling van de kinderen. Zo
weten we goed waar nog aan gewerkt moet worden de komende maanden en kunnen we
de kinderen op maat begeleiden.
Oudergesprekken
Na de citotoetsen in maart ’21 vinden dit keer de oudergesprekken plaats in de vorm van
voortgangsgesprekken vanaf 6 april ‘21.
U ontvangt geen rapport over uw kind. Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om juiste
cijfers te kunnen geven én de kinderen hebben de afgelopen periode online onderwijs
gehad in plaats van les op school.
Natuurlijk heeft de leerkracht wel een goede indruk van de ontwikkeling van uw kind.
Week van de Lentekriebels (Kriebels in je buik)
De komende week is de Week van de Lentekriebels. Onze school doet al jaren mee aan
deze projectweek. U ontvangt naast deze nieuwsbrief een extra brief met informatie over
deze week. Wij wensen alle leerlingen weer leerzame dagen toe!
Nieuwe leerlingen
Deze week zijn Amira (groep 7 ) en Tarik (groep 4) bij ons gestart.
Op maandag 15 maart start Yousra in groep 2. Wij heten alle nieuwkomers van harte
welkom en we wensen ze een fijne tijd toe bij ons op school!

Asfalt werkzaamheden Engelandlaan 15 maart en 16 maart
De gemeente voert tussen maandag 15 maart ’21 vanaf 20.00 uur tot dinsdag 16 maart
05.00 uur werkzaamheden uit. Het kan zijn dat de school hierdoor vooraf moeilijker te
bereiken is omdat de aansluiting op de Oostenrijklaan en Duitslandlaan dan afgesloten is.
Groep 8
Op vrijdag 19 maart horen de leerlingen van groep 8 vanaf 12.00 uur of ze aangenomen
zijn op de VO school van hun keuze. Daarom zijn de leerlingen van groep 8 op
vrijdagmiddag vrij, zodat ze thuis zijn als ze bericht hierover krijgen.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

