Ouderinfo 21 juni 2021

Belangrijke data:
21 juni
Studiedag: gr.1 t/m 8 vrij
22 juni
MR 19.00 uur Teams
23 juni
Triple Threat op school: Summer ‘21
28 juni
OR om 13.00 uur
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,
Maandag 21 juni studiedag!
Maandag 21 juni zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij omdat het team van OBS de Piramide
een studiedag heeft.
We zien de kinderen dinsdag 22 juni weer op school!
Schoonmaken kleutermateriaal
Elk jaar helpen de (kleuter) ouders ons met het schoonmaken van spelmateriaal in de klas, zodat
we het nieuwe schooljaar weer helemaal fris en schoon kunnen starten. Door de Corona
maatregelen kunnen we geen ouders in de klas vragen om te helpen met schoonmaken. Daarom
willen wij graag spelmateriaal meegeven aan u, zodat u dit thuis voor ons kunt schoonmaken.
Vanaf dinsdag 22 juni a.s. zullen wij materiaal klaarzetten en na schooltijd meegeven. Helpt u ook
mee? Meld u dan even aan bij de leerkracht van uw kind.
Alvast bedankt namens de kleuterjuffen!
Ouderraadvergadering
De ouderraadvergadering is vanwege afwezigheid van juf Louiza afgelopen maandag verschoven
naar maandag 28 juni om 13.00 uur.
Boosters
Op dinsdag 29 juni komt Boosters naar onze school! Boosters start om 11.45 uur en eindigt om
13.45 uur. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen een spetterende middag aangeboden met
workshops als kickboksen, Pannakooi, zang, streetdance, bucketdrums en andere spelletjes die het
samenspelen stimuleren. De workshops worden gegeven door o.a. Triple Threat, Scouting
Hildebrand en Sport Support. We zijn blij dat we toch iets leuks hebben kunnen organiseren voor
onze leerlingen, nu de schoolreizen niet doorgaan. De groepen mixen niet bij deze activiteiten en
alles wordt Corona-proof opgezet.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

