
 

 

                                              Ouderinfo 27 juni 2021 
 
 
Belangrijke data: 
28 juni OR om 13.00 uur 
28 juni Start rapportgesprekken 
29 juni Leerlingenraad 11.00 uur i.p.v. 13.00 uur 
29 juni Boosters: Sport dans en spel gr. 1-8   
30 juni Laatste koffie to go moeders 8.30-9.00 uur 
02 juli Koffie to go voor vaders 8.30-9.00 uur 
02 juli Groep 8 tot 24.00 uur op school i.p.v. kamp 
08 juli Rapport mee naar huis 
09 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Ouderraadvergadering 
De ouderraadvergadering is vanwege afwezigheid van juf Louiza afgelopen maandag verschoven 
naar maandag 28 juni om 13.00 uur. De ouderraad vindt plaats op school. 
Voor het komend jaar hebben weer nieuwe leden nodig. Heeft u interesse dan kunt u contact op 
nemen met juf Louiza. 
OBS de Piramide bedankt alle leden van de ouderraad voor hun inzet het afgelopen jaar en we 
hopen elkaar het komend jaar weer live te kunnen ontmoeten. 
 
Overblijfouders 
Na de vakantie pakken we de oude schooltijden weer op! Dan is de school weer uit om 14.15 uur. 
Voor het komend jaar hebben we ook nieuwe overblijfouders nodig. Vindt u het leuk om tegen een 
vergoeding 30 minuten of een uur te assisteren bij de overblijf, dan kunt u dit melden bij juf 
Louiza. Zij kijkt dan samen met u wat mogelijk is in het overblijfrooster. Overblijfouders moeten 
een VOG (verklaring van goed gedrag) aanvragen bij de Gemeente. De kosten hiervoor worden 
betaald door de school. Juf Louiza kan u ook hier mee verder helpen. 
 
Groepsbezetting groep 2 en 3 
Het komend schooljaar komt juf Audrey bij ons op school werken op dinsdag en donderdag. Juf 
Audrey is twee jaar geleden afgestudeerd en heeft al veel ervaring opgedaan in de onderbouw. Ze 
gaat op dinsdag werken in groep 2 en op donderdag werkt ze in groep 3 samen met juf Ilse. 
Op maandag staat juf Jaqueline in groep 2, samen met juf Louiza. 
We zijn blij dat alle groepen sterk gezet zijn!! 
 
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. Zorgt u ervoor dat uw kind sportkleding aan heeft? 
 
 



 

 

Koffie to go moeder en vaders 
Woensdag 30 juni van 8.30-9.00 uur is er weer een koffie to go voor moeders op het kleuterplein.  
Vrijdag 2 juli van 8.30-9.00 uur is er een koffie to go voor de vaders op het kleuterplein.  
Beide koffie to go ochtenden gaan alleen door bij mooi en droog weer. Wij hebben er zin in.  
 
Medezeggenschapraad 
Afgelopen dinsdag, 22 juni, is de laatste medezeggenschapsraad geweest van dit schooljaar. Wij 
hebben afscheid genomen van de oudervertegenwoordiging. Wij danken Gwen voor haar 8 jaar 
inzet en inbreng in de medezeggenschapsraad en tevens bedanken wij Bekir voor zijn twee jaar 
deelname aan de medezeggenschapsraad.  
Bij deze vergadering waren ook de twee nieuwe oudervertegenwoordigers aanwezig. Dit zijn de 
heer G. Uslu en de heer F. Ahkami. In de MR-nieuwsbrief die u voor de vakantie ontvangt zullen zij 
zich aan u voorstellen.  
 
Ziekmelden kinderen 
Het komt helaas regelmatig voor dat kinderen niet worden afgemeld wanneer zij ziek zijn. De 
afspraak is dat u uw kind tussen 8.00 en 8.30 uur afmeldt bij voorkeur door ons te bellen, 023-
5338064. Wanneer u uw kind niet afmeldt dan moeten wij dit noteren als ongeoorloofd afwezig. 
Wanneer dit te vaak voorkomt moeten wij dit helaas doorgeven aan leerplicht.  
Wanneer uw kind na het weekend nog steeds ziek is moet u dat op maandag opnieuw bij ons 
doorgeven.  
 
Natuurles van juf Eline op woensdag wordt uitgebreid. 
Al jaren geeft juf Eline les aan groep 6 en 7 in de schooltuintjes en geeft ze les over de natuur. 
Daar zijn we heel blij mee!!  
Het komend schooljaar breiden we de lessen uit naar de onderbouw! 
Groep 1 en 2 krijgen les van augustus t/m december en groep 3 en 4 krijgen les van januari tot 
juli. Ze gaat met de kinderen op onderzoek uit, knutselen met natuurlijk materiaal en spelletjes 
doen over de natuur. Groep 5 blijft werken in de buurttuin bij Vrij waterland. 
 
Flyer over opvoeden in een ander land 
De GGD gaat het komend jaar in samenwerking met Jeugd en Gezin en andere instanties 
opvoedbijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten “Samen opvoeden” gaan over opvoeden in 
een ander land dan je eigen land. Bij deze nieuwsbrief zijn twee flyers toegevoegd ter informatie. 
 
Vriendelijke groet, 
Team OBS de Piramide 


