Ouderinfo 31 mei 2021
Belangrijke data:
mei

Landelijke doe-dag: aanpakken
kleuterplein!
07 juni
Start afname Cito E
07 juni
Start themaweken EK voetbal
14 juni
Ouderraad via Teams
20 juni
Vaderdag
21 juni
Laatste studiedag: gr.1 t/m 8 vrij
22 juni
MR 19.00 uur Teams
29 juni
Leerlingenraad 13.00 uur
29 juni
Boosters: Sport dans en spel voor gr.
1 t/m 8!!
02 juli
groep 8 logeert op school i.p.v. kamp
05 juli
Rapportgesprekken
08 juli
Rapport mee naar huis
09 juli t/m 22 augustus
Zomervakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Ventilatiesystemen en nieuwe plafonds
In de school wordt hard gewerkt . Bijna alle CO2 neutrale ventilatiesystemen zijn
geplaatst en er is begonnen met het vernieuwen van de plafonds in groep 3 t/m 6. Via
deze nieuwsbrief wil ik de leerlingen en het team een groot compliment geven voor hun
flexibiliteit. Om de beurt krijgen groepen les in het lokaal van de schakelklas, af en toe is
er geluidshinder en de school staat vol met bouwmaterialen. Er wordt door niemand
gemopperd!!! Fantastisch! De werkmannen maken dit weinig mee en hebben het erg
naar hun zin bij ons op school!!!
Thema Kunst
Bij de kleuters wordt hard gewerkt aan het thema Kunst. Als afsluiting willen wij alle
ouders uitnodigen voor de tentoonstelling. Dit jaar doen we het een beetje anders. Op
maandag 31 mei a.s. kunt u de Open Kunst Route lopen. Deze route is op het
kleuterplein. Let op: de Open Kunst Route is met mondkapjes op en natuurlijk houden
we de anderhalve meter afstand in acht.
Tijdslot groep 1 ouders: 12.45 – 13.15 uur
Tijdslot groep 2 ouders: 13.15 – 13.45 uur
NB. Bij slecht weer kunnen we de Open Kunst Route helaas niet door laten gaan. Dus we
duimen voor droog weer!
Project kleuterplein
Zoals u wellicht al heeft gezien zijn we begonnen om het kleuterplein leuker en groener
te maken. Onze bedoeling is dat de kinderen meer gaan ontdekken en in aanraking
komen met natuur. We gaan hier in de toekomst ook natuurlesjes geven.
Op zaterdag 29 mei a.s. gaan we weer verder met het plein. We hebben allerlei klussen
waar we helpende handen bij nodig hebben. Vindt u het leuk om een plantenbak te
maken, een ontdekhoek aan te leggen, of bent u handig met hout? Kom dan gezellig
helpen, we starten om 10.00 uur. Informatie of opgeven kan bij juf Ilse of juf Mariette.

Schoolfruit
Helaas loopt het project Schoolfruit bijna af. Volgende week wordt voor de laatste keer
fruit geleverd aan onze school. We hopen dat u daarna uw kind ook fruit meegeeft naar
school. We hebben gemerkt dat de kinderen veel beter fruit zijn gaan eten en daar zijn
we ontzettend blij mee!!
Boosters
Op 29 juni komt Boosters bij ons op school in de middag.
Veel leuke activiteiten zijn door Corona helaas niet doorgegaan. Het Boosters-evenement
is Corona proof opgezet. Boosters is een programma met sport, spel, dans en zang. Het
Boosterprogramma wordt in samenwerking met de wijk opgezet. Meer informatie volgt
later.
Musical4Daagese in de schouwburg
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer met informatie over de Musical4Daagse die
georganiseerd wordt in de Schouwburg. Deze vind plaats in de zomervakantie! Wilt uw
kind hier aan mee doen, dan kunt u hem/haar hiervoor opgeven.
GGD nieuws
U ontvangt bij deze nieuwsbrief ook de laatste informatie van de GGD over o.a. het
testen zonder afspraak en hand hygiëne.
Fijn weekend en de zon is er eindelijk! Geniet van het mooie weer!
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

