Ouderinfo 7 juni 2021
Belangrijke data:
07 juni
07 juni
14 juni
20 juni
21 juni
22 juni
29 juni
29 juni

Start afname Cito E
Start themaweken EK voetbal
Ouderraad via Teams
Vaderdag
Laatste studiedag: gr.1 t/m 8 vrij
MR 19.00 uur Teams
Leerlingenraad 13.00 uur
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,
Nieuwe leerlingen!
Deze week zijn Imran (groep 3), Amira en Ayoup (groep 6) bij ons op school gestart. We
wensen ze van harte welkom en we hopen dat ze snel gewend bij ons op school.
Groepsbezetting schooljaar 2021-2021
Het komend jaar wisselen bijna alle leerkrachten van groep. De belangrijkste informatie
die al vast staat delen we alvast met u. U ontvangt nog een definitief weekoverzicht als
de indeling volledig is ingevuld.
Groep 1: Juf Mariette en juf Lianne
Groep 2: Juf Eva, juf Louiza en twee dagen een nieuwe leerkracht (nog niet bekend)
Groep 3: Juf Ilse en juf Salima
Groep 4: Juf Frouwke en juf Ellen
Groep 5: Juf Mirjam en juf Lianne (één dag)
Groep 6: Meester Martijn en (één keer in de maand) juf Mirte of meester Peter
Groep 7: Meeste Peter en juf Mirte
Groep 8: Juf Lisa en juf Dionne
Schakelklas en schakel plus-klas: Juf Marjolein, juf Ellen en juf Dionne
Gym: Meester Rachid
ICT en ondersteuning: Meester Hassan
Les schooltuintjes: Juf Eline
IB: Juf Manon
Directie: juf Jaqueline
Ventilatiesystemen en nieuwe plafonds
De werkmannen hebben het meeste werk gedaan. Alle bouwmaterialen en steigers zijn
uit de school en de leerlingen zitten weer in hun eigen lokaal. In de zomervakantie wordt
de verlichting in verschillende lokalen nog vernieuwd. Alleen bij de peuters en groep 1 en
2 wordt er nog afgewerkt en dan ziet onze school er weer strak en licht uit.

Project kleuterplein
Zoals u al heeft kunnen zien is er op het kleuterplein afgelopen zaterdag flink gewerkt. Er
zijn veel meer plantenhoekjes gekomen, zelfs een plantenbak met kruiden. Er is een
ontdekhoek gekomen met geurende planten die ook aantrekkelijk zijn voor vlinders. En
er is een houten pad gekomen met boomstronken waar de kleuters over kunnen lopen.
Wist u dat we de boomstronken hebben gekregen van de Gemeente? En dat deze
afkomstig zijn van de Kerstboom die afgelopen jaar nog op de Grote Markt in Haarlem
stond?
Verder hebben we veel hoekjes met zachte houtsnippers gemaakt, hierin kunnen de
kleuters fijn spelen en insectjes ontdekken. De kinderen en de leerkrachten zijn erg blij
met dit leuke groene plein volop natuur! We willen de vele vrijwilligers, leerkrachten,
overburen en ouders heel hartelijk bedanken voor hun hulp. Ook bedanken wij
tuincentrum De Oosteinde uit Vijfhuizen, die heel veel planten en struiken zonder kosten
beschikbaar heeft gesteld aan ons. Net als Spaarnelanden, de NME en onze eigen juf
Marja!
Tot slot bedanken we de Vomar en Friet van Piet, die ons trakteerden op een gezonde
lunch.
Gezonde school
Helaas is het project Schoolfruit afgelopen. De kinderen hebben wekenlang kunnen
genieten van vers fruit en groente zoals meloen, ananas, appels, sinaasappels,
snoeptomaatjes en komkommers. Geeft u uw kind volgende week een lekker stukje
groente of fruit mee voor de lunch en/of het tussendoortje? Ze zijn er nu zo aan gewend
en deze goede gewoonte willen we behouden.
Ook willen we u vragen te letten op de traktaties bij verjaardagen. We zien de laatste tijd
toch weer snoep de school binnen komen en dat is echt niet toegestaan.
Boosters
Op dinsdag 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!
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

