Ouderinfo 17 mei 2021
Belangrijke data:
18 mei
24 mei
28 mei

Circusvoorstelling alle groepen
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,
Voorstelling Circustheater
Dinsdag 18 mei komen de acrobaten van Wirwar een voorstelling genaamd Bonje geven
op school. De voorstelling is voor alle groepen en wordt buiten opgevoerd. Bonje is een
humoristische voorstelling vol acrobatische sensatie maar ook over ruzie maken en
kibbelen. We hopen dat de kinderen zullen genieten van dit knallend circustheater.
De groepen zullen niet gemixt worden en de corona afspraken worden toegepast tijdens
de voorstelling. We vinden het fijn weer eens iets spetterends te kunnen organiseren
voor onze leerlingen!
Gezonde school
We hebben het certificaat Relaties en Welbevinden wederom gehaald en kunnen hier
weer vier jaar mee verder. Daar zijn we trots op!
De reactie van de beoordelaars was:
De school heeft het relationele en seksuele op een goede en degelijke manier
geïmplementeerd. Waarbij er voldoende aandacht is geweest voor de ondersteuning van
leerkrachten en het informeren van de ouders. Er wordt structureel lesgegeven uit een
erkend lespakket (Kriebels in je buik en Kikid). Ook is er voldoende zicht op en zorg voor
kinderen die dat nodig hebben. Beleid, visie en andere afspraken zijn goed en duidelijk
vastgelegd. Complimenten! Veel succes met het blijven inzetten op relaties en
Seksualiteit.

Gesprek Raad van Toezicht
Afgelopen dinsdag is de school in gesprek geweest met de Raad van Toezicht. Deze Raad
houdt toezicht op Stichting Spaarnesant en al de scholen die hier onder vallen. Zij
hebben gesproken met de directie/IB (Juf Jaqueline en juf Manon), twee leerkrachten (juf
Marjolein en juf Ilse), twee leerlingen (Ebrahim gr. 5 en Wase gr. 8) en een ouder
(Hodan, moeder van Yoemie, Imaan en Samatar). De Raad van Toezicht was onder de
indruk van het enthousiasme en intensieve inzet voor de leerlingen van onze school.
Dank aan iedereen die in gesprek is gegaan!
** We hopen dat ieder die het Suikerfeest heeft gevierd een fijne dag gehad heeft.
Prettig weekend allemaal en tot maandag 17 mei!
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

