
 

 

                                              Ouderinfo 13 juni 2022 
 
Belangrijke data: 
Ma 13 juni 2de week Cito E 
Ma 13 juni OR uitgesteld 
Zo 19 juni Vaderdag! 
Ma 20 juni OR met Marja 
Di 21 juni koffieochtend moeders 
Di 21juni  MR 19.00 u 
Vrij 24 juni  koffieochtend vaders 
Vrij 24 juni Einde Cito E 
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.  
 
Sportdag  
Het is weer bijna tijd voor de sportdag! Op maandag 27 juni gaan we met de groepen 3 t/m 8 naar 
de velden van DIO. In allerlei sportieve spellen gaan we werken aan onze conditie, vaardigheid en 
samenwerking. We hebben die dag dan ook een aantal sportieve ouders nodig die ons willen 
helpen met het uitleggen en begeleiden van de spellen. Bent u beschikbaar (tussen 08:30 tot 
13:00) meldt u dan gauw aan bij meester Rachid of meester Hassan!  
Groep 1 en 2 blijven op school en hebben een eigen programma. 
 
Telefoons/smartwatches 
We willen alle ouders en leerlingen eraan herinneren dat smartwatches en telefoons uitgeschakeld 
ingeleverd moeten worden bij de leerkracht aan het begin van de dag. Nog beter is het om 
helemaal niets mee naar school te nemen. Als blijkt dat kinderen toch een telefoon of smartwatch 
in de klas hebben meegenomen, wordt deze ingeleverd bij de directie. Ouders worden dan verzocht 
de telefoon op te halen op school. Groep 8 neemt geen telefoon meer mee naar school. 
Uitzonderingen worden in overleg met de leerkracht en directie gemaakt. 
 
Tentoonstelling 
Over twee weken kunt op het plein een tentoonstelling bekijken! Alle groepen werken over een 
kunstenaar of een kunststroming. In Week 25 zullen zij hun werk op de ramen van de school 
hangen en kunt u via het plein zien wat ze gemaakt hebben. Wie herkent de werken van De Stijl, 
Escher of onze eigen Frans Hals? En misschien ken je nog ook wel andere kunstenaars of 
kunststijlen: ga maar eens googelen op Van Gogh, Cobra of Jugendstil.  
 



 

 

 
 
Bericht van TRIK: Expositie Kinderkunstproject: 
De afgelopen weken was het een gezellig en leerzaam in de Ontmoetingskerk. Kinderen van OBS 
de Piramide, de Mgr. Huibersschool en de Rudolph Steinerschool kwamen 10 weken lang naar de 
kerk voor of keyboard-, teken- en/of gitaarles. Samen met onze vaste vrijwilligsters Corrie en Nel 
en docenten TRIK en Wick leerden de kinderen verschillende technieken en deden hun best om zich 
de verschillende technieken eigen te maken.   
  
Op dinsdag 21 juni zal vanaf 16.30 uur het werk van de tekenlessen geëxposeerd worden in de 
hal. Van 16.30 uur – 17.30 uur zullen we feestelijk stilstaan bij de resultaten van dit project. 
Waarschijnlijk zullen de kinderen van de keyboardlessen tijdens dit uur ook wat laten horen van 
wat zij geleerd hebben. Op woensdag 22 juni zullen de gitaarleskinderen hun project, van 14.50 
uur – 16.10 uur, muzikaal afronden. U bent op allebei de momenten welkom. Al beloofd de opening 
op dinsdag een waar feestje te worden!  
Vervolgens kunt u een week lang het werk van de kinderen in de hal bewonderen. Een week later 
kunnen ze hun werk komen ophalen om het thuis in een lijstje te doen óf aan oma te schenken!’ 
 

 
 
Bericht van Hero: Sporten, knutselen en buiten spelen op BSO De Venkelstraat 
BSO De Venkelstraat ligt op steenworp afstand van de Piramideschool. Vijf dagen per week zijn er 
leuke activiteiten, er is een dakterras waar fijn gespeeld wordt en er zijn uitjes tijdens de 
schoolvakanties. Kinderen van 4 t/m 7,5 jaar kunnen na school komen spelen, knutselen, een 
boekje lezen of gewoon gezellig kletsen met hun vriendjes. Ze krijgen fruit, een gezonde cracker 
en iets te drinken. 
 
Als de kinderen 7,5 jaar zijn kunnen ze doorstromen naar BSO Turnhoutpad op maandag, dinsdag 
en donderdag. Deze BSO ligt in het Olympia Stadion. We maken hier graag gebruik van de 
gymzaal en sportvelden om lekker buiten te spelen. Ook hier wordt veel geknutseld, gekookt, 
gesport en vooral heel veel plezier gemaakt. 
 
Heeft u interesse in een plekje op de Venkelstraat, kunt u uw kind aanmelden via de website. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met onze plaatsingsafdeling, en wij geven u graag een rondleiding 
op onze groep! Zien we jullie snel? 
 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


