
 

 

                                              Ouderinfo 7 juni 2022 
 
Belangrijke data: 
 
Zo 5/ma 6 juni Pinksteren: alle kinderen vrij 
Di 7 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 
Vrij 1 juli Zomerfeest van 15.00-18.00 uur!! 
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,  
 
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.  
 
Steppen op school 
We zien het aantal (elektrische) steppen/fietsjes op school groter worden. Veel steppen worden nu 
binnen neergezet en staan in de looproutes van de leerlingen. We verzoeken iedereen die op een 
(elektrische) step of elektrische fiets naar school komt de step/fiets te parkeren bij de 
fietsenstalling voor de school aan de Duitslandlaan. Zorg zelf voor een slot voor extra beveiliging. 
Het plaatsen van een fiets/step in de school is niet meer toegestaan. 
 
Hoofdingang 
De voorbereidingen zijn stroef verlopen maar na de Pinkstern wordt gestart met de betegeling bij 
de hoofdingang. De fietsen staan al geparkeerd op het schoolplein. Da is prima verlopen. Het 
bedrijf denkt ongeveer twee weken bezig te zijn met de betegeling. De school houdt u op de 
hoogte van de voortgang. We zijn erg benieuwd naar het eindresultaat. 
 
Zomerfeest 
Het gaat echt gebeuren!!!!!!!  
We organiseren op vrijdag 1 juli het populaire ZOMERFEEST. Thema van dit jaar is: Beach Party!  
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en we hopen dat de zon deze dag schijnt. 
In de komende weken ontvangt u meer informatie. 
Wij hebben er enorm veel zin in!!!! 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


