
 

 

                                              Ouderinfo 4 juli 2022 
 
Belangrijke data: 
Vrij 1 juli Zomerfeest van 15.00-18.00 uur!! 
Ma 4 juli Start rapportgesprekken 
Di 5 juli Leerlingenraad 11.00 uur 
Do 7 juli Afscheids-musical filmavond groep 8! 
Ma 11 juli Wenuurtje alle groepen 09.35-09.10 uur 
Di 12 juli Juffen/meester-dag en mini playbackshow! 
Woe 13 juli Extra koffieochtend moeders en vaders 
Do 14 juli 2de Rapport mee, school om 14.15 uur uit! 
Vrij 15 juli Start Zomervakantie! t/m 28 augustus ’22!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Sportdag  
De kinderen hebben een leuke sportdag gehad en gelukkig bleef het droog. We willen alle ouders 
die ons geholpen hebben heel hartelijk bedanken voor hun hulp! 
 
Juffen en meester-dag 
Op dinsdag 12 juli vieren we juffen en meesterdag. Op deze dag vieren alle juffen en meesters hun 
verjaardag. 
Om 13.00 uur organiseren we een playbackshow. U bent dan van harte welkom om te komen 
kijken naar het talent van OBS de Piramide!  
 
Groep 4 
Juf Frouwke heeft helaas Corona. We hopen dat ze snel weer opknapt! Gelukkig heeft de school 
vervanging kunnen regelen voor volgende week maandag, dinsdag woensdag. Juf Sonja komt dan 
de kinderen lesgeven. We informeren u tijdig wie er op donderdag en vrijdag voor groep 4 staat als 
juf Frouwke dan nog niet beter is. 
Juf Frouwke zal een Social School sturen over de oudergesprekken die verplaatst worden. 
 
Groep 8 
Donderdag 7 juli is de afscheidsavond van groep 8. We organiseren een echte gala-filmavond! We 
wensen alle kinderen van groep 8 en hun uitgenodigde gasten heel veel plezier! 
 
Zomerfeest 
We hopen iedereen te verwelkomen op het zomerfeest vanmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur. 
Het blijft droog dus we zijn blij dat het door kan gaan. Denkt u aan een extra setje kleding omdat 
er ook waterspelletjes zijn? We wensen alle aanwezigen een hele gezellige middag toe! 
 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 
 
 
 


