Ouderinfo 14 juni 2021

Belangrijke data:
14 juni
Project EK voetbal
20 juni
Vaderdag
21 juni
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 gr. 1-8
30 juni
Laatste koffieochtend to go moeders
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 oudervertegenwoordiging Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals u weet waren wij opzoek naar nieuwe ouders voor de medezeggenschapsraad. Zowel Gwen
(moeder van Faith uit groep 8) als Bekir (vader van Simay uit groep 4) stoppen in de MR.
Gelukkig hebben zich twee nieuwe ouders aangemeld. Afgelopen dinsdag is daar een gesprek meer
geweest en is uitgelegd hoe de MR werkt. Beide ouders hebben aangegeven dat zij zitting willen
nemen in de MR.
Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen meneer Farshid Ahkami (vader van Pouya uit gr 3 en Yekta uit
gr 5) en meneer Gohkan Uslu (vader van Seyit uit gr 3 en Ela uit gr 5) de ouders
vertegenwoordigen in de MR.
Wij zijn erg blij dat beide vaders zich willen inzetten voor de MR van de school.
Leerlingenraad
OBS de Piramide vindt het belangrijk dat de leerlingen van de school mee kunnen denken en
praten over wat er in en om de school gebeurt. De leerlingenraad is al een aantal keer bij elkaar
gekomen onder leiding van juf Ilse en juf Jaqueline. De laatste vergadering heeft de leerlingenraad
een brievenbus versierd. Deze brievenbus van de leerlingenraad wordt bij de ingang van groep 3
t/m 8 opgehangen. Als leerlingen van onze school leuke ideeën hebben, die ook uit te voeren zijn,
kunnen ze deze op een briefje schrijven en in de brievenbus van de leerlingenraad stoppen. Tijdens
de vergadering gaan we de ideeën bekijken en bespreken wat uitvoerbaar is.
Het vorig jaar hebben we bijvoorbeeld tijdens het creatief blok de groepen gemixt. Dat was een
voorstel van de leerlingenraad en dat vonden we een goed plan en het was ook een succes!
EK-voetbal
De komende weken werken we in alle klassen over het thema EK voetbal. De school wordt
vanmiddag al versierd. Het is best moeilijk om versiering te vinden van andere landen zoals Polen
en Turkije. Heeft u thuis iets wat we mogen lenen, wilt u dit dan meegeven aan uw kind? Natuurlijk
krijgt u het na het project weer terug.

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

