Ouderinfo 16 mei 2022
Belangrijke data:
Di 17 mei
Schoolreis groep 1 en 2
Di 17 mei
Schoolreis groep 3 en 4
Vr 20 mei
Schoolvoetbal 14.30-17.30 uur
Do en vr 26/27 mei
Hemelvaart: alle kinderen vrij
Wo 1 juni
Schoolreis groep 5 t/m 8
Vr 3 juni
Schoolvoetbal 14.30-17.30 uur
Zo 5/ma 6 juni
Pinksteren: alle kinderen vrij
Di 6 juni
Start Cito afname E
Zo 19 juni
Vaderdag!
Di 21 juni
MR
Do 23 juni/vr 24 juni
Groep 8 op schoolkamp
Ma 27 juni
Sportdag!
Do 30 juni
Studiedag: alle kinderen vrij
Ma 4 juli
Start rapportgesprekken
Do 14 juli
2de Rapport mee
Vrij 15 juli
Start Zomervakantie! t/m28 augustus ’22!!
--------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Sponsorloop voor Oekraïne gaat door!!!
We kijken terug op een succesvolle sponsorloop. Het weer werkte gelukkig mee. We hebben veel
hulp gehad van ouders. Heel fijn! Ook kwamen er ouders kijken. De kinderen hebben zich enorm
ingezet. Alae, Dunya, Ela, Rooshda, Alayha, Yekta, (groep 6) en Kaylee en Medina (groep 5)
hebben ook zelfgemaakte armbandjes en andere spulletjes verkocht voor het goede doel.
Fantastisch!! Ook de grabbelton was een succes.
De totale opbrengst is € 648,88 euro. Dit bedrag wordt door school overgemaakt op giro 555.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd willen wij heel hartelijk bedanken.

Schoolvoetbaltoernooi
Vrijdag 20 mei is het zover! Dan spelen we (na schooltijd) de eerste ronde tegen andere scholen
uit Schalkwijk en Haarlem-oost. We doen mee met maar liefst drie teams uit de bovenbouw; twee
jongens-teams en een meisjes-team. De kinderen kijken er al een tijdje naar uit en hebben er
superveel zin in.
Er is nog een mogelijkheid om twee keer te trainen met sport-jeugdwerker/voetbaltrainer Dangelo.
Alle kinderen die zich hebben ingeschreven voor het voetbaltoernooi zijn bij deze uitgenodigd om
op dinsdag 17 mei en donderdag 19 mei na schooltijd te komen trainen bij voetbalclub DIO. Neem
wel sportieve kleding en voetbalschoenen mee.
Veel kinderen kennen Dangelo al uit de buurt. Kijk dit filmpje voor een kleine
impressie: https://www.youtube.com/watch?v=LheZmE0vQnA
Juf Jaqueline en meester Peter gaan mee als begeleiders. Het zou fijn zijn als er ook enkele ouders
meehelpen bij de begeleiding. Als u wilt helpen kunt u dit doorgeven aan meester Rachid of juf
Jaqueline.
Schoolreis groep 1 t/m 4
Groep 1 en 2 gaan dinsdag 17 mei op schoolreis naar Batavialand.
Groep 3 en 4 gaan 17 mei op schoolreis naar Oud Valkenveen. Zij zouden eigenlijk een week later
gaan maar er waren geen bussen beschikbaar!
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen vandaag een aparte nieuwsbrief mee met informatie over
de schoolreis. We wensen alle kinderen heel veel plezier!!!!
Toezicht fietsenstalling leerlingen
Na schooltijd gaan de leerkrachten mee naar het schoolplein en zij zorgen ervoor dat de kinderen
veilig opgehaald worden van school. Vanaf deze week zal er na schooltijd ook toezicht zijn bij de
fietsenstalling aan de Duitslandlaan. We letten erop dat kinderen hun fiets pakken en niet blijven
hangen bij de fietsenstalling. Ook willen we dat er ook buiten respectvol met elkaar wordt
omgegaan.
Vriendelijke groet
Team OBS de Piramide

