
 

 

                                              Ouderinfo 30 mei 2022 
 
Belangrijke data: 
 
Ma 30 mei                     08.30 uur speel-o-theek in ouderkamer 
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 koffieochtend moeders 
Di 21juni  MR 
Vrij 24 juni  koffieochtend vaders 
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 7 juli Afscheids-musical filmavond groep 8! 
Woe 13 juli Extra koffieochtend moeders en vaders 
Do 14 juli 2de Rapport mee 
Vrij 15 juli Start Zomervakantie! t/m 28 augustus ’22!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Op tijd komen. 
De laatste tijd komen er veel kinderen te laat op school. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd 
op school is, zodat de leerkrachten om 8.30 uur kunnen starten met de les. 
De schoolbel gaat om 8.20 uur en dan kunnen de kinderen al naar binnen. Wanneer kinderen vaker 
te laat op school komen moeten wij dit gaan melden bij leerplicht. 
 
Start renovatie hoofdingang 
Binnen twee weken zal er gestart worden met de renovatie van de hoofdingang. Het straatwerk, 
het hekwerk en de fietsenstalling voor de leerkrachten én van de leerlingen zullen aangepakt 
worden. 
Deze vrijdag zal de schilder de te behandelen gevels schoonspuiten om deze te kunnen gaan 
schilderen. Ook verwachten we op korte termijn dat er gestart wordt met het beschieten van de 
gevel. 
 
Extra koffieochtend moeders en vaders 
Op woensdag 13 juli is er een extra koffieochtend voor moeders en vaders. Afgelopen schooljaar is 
de koffieochtend een aantal keren niet doorgegaan vanwege de corona beperkingen. Meester 
Hassan, juf Louiza en juf Manon hebben daarom overleg gehad. We hebben besloten om in de 
laatste schoolweek een extra koffieochtend te plannen. De moeders zullen samen met juf Louiza 
en juf Manon in de schakelklas zitten en de vaders zullen met meester Hassan in de ouderkamer 
zitten.  
 
Creatieve les voor groep 1 t/m 3 
Alle kinderen van groep 1 t/m 3 die zich hebben opgegeven voor de creatieve lessen in de 
ontmoetingskerk zijn vanaf dinsdag 24 mei van harte welkom van 15.30 tot 16.30 uur. 
 
 
 
 



 

 

Schakelklas 
Juf Marike zal op donderdag 2 juni een dagje meelopen bij ons op school om de kinderen en het 
team al een beetje te leren kennen. We heten haar van harte welkom. Juf Marike start in het 
nieuwe schooljaar. 
 
Groep 2 
Vanaf komende week zullen juf Sonja of juf Sandra lesgeven in groep 2 op maandag. Juf Jaqueline 
kan het lesgeven niet meer combineren met haar eigen taken.  
De kinderen kennen de juffen inmiddels allebei en we wensen ze veel plezier in groep 2! 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


