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Meivakantie
Moederdag
Ouderraad via Teams
Raad van Toezicht op school
MR 19.00 via Teams
Hemelvaart: gr.1 t/m 8 vrij
2de Pinksterdag: leerlingen vrij!
Olympische dag groep 8 indien
mogelijk
29 mei
Landelijke doe-dag: aanpakken
kleuterplein!
07 juni
Start afname Cito E
14 juni
Ouderraad via Teams
21 juni
Laatste studiedag: gr.1 t/m 8 vrij
22 juni
MR 19.00 uur Teams
05 juli
Rapportgesprekken
08 juli
Rapport mee naar huis
09 juli t/m 22 augustus
Zomervakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Raad van Toezicht
Dinsdag 11 mei heeft de school een online meeting met de Raad van Toezicht. Zij
houden toezicht op Stichting Spaarnesant. Onze school valt onder deze stichting. Ze
gaan graag met enkele scholen van Spaarnesant in gesprek. De raad van toezicht zal ook
met twee ouders en twee leerlingen in gesprek gaan over hun ervaringen met de school.
Project: lang leve de Koning!
Deze week is in alle groepen gewerkt aan het thema : Lang leve de Koning. Omdat
ouders helaas nog steeds niet de school in mogen, heeft juf Jaqueline foto’s en filmpjes
verzameld, gemaakt door de teamleden, en hier heeft ze een presentatie van gemaakt
voor alle ouders. Vandaag worden er nog enkele foto’
s toegevoegd en dan ontvangt u via social schools
een leuk informatief filmpje over dit project. Zo kunt
u toch nog een digitaal kijkje nemen in de school! We
wensen u veel kijkplezier!

Ventilatiesystemen
In de meivakantie wordt gestart met het plaatsen van nieuwe ventilatiesysteem in de
lokalen. De kleutergang is als eerste aan de beurt. Er wordt verwacht dat vijf lokalen
klaar zijn als de meivakantie voorbij is. (peuterlokaal, groep 1, groep 2 en tussenlokaal
en groep 8). De ventilatiesystemen voor groep 3 t/m 7 worden tijdens schooltijd
geplaatst. Kinderen wisselen dan tijdelijk 2/3 dagen van lokaal.

Fijne meivakantie
We wensen iedereen een fijne meivakantie toe! Ook de mamma’s van de school wensen
we een gezellige Moederdag op 9 mei!
Blijf gezond, geniet van het mooie weer en tot maandag 10 mei ’21!
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

