
 

 

                                              Ouderinfo 15 juli 2022 
 
Belangrijke data: 
 
Vrij 15 juli Start Zomervakantie! t/m 28 augustus ’22!! 
Ma 29 aug Start schooljaar 
Di 6 september Studiedag: alle kinderen gr 1 t/m 8 vrij 
Woe 31 aug Luizencontrole 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Laatste schooldag! 
Het schooljaar zit erop. Het is een pittig jaar geweest voor iedereen met veel uitval door corona, 
kinderen die thuis moesten werken en leerkrachten die langdurig niet op school waren. 
We hebben het gelukkig weer gered met z’n allen! 
Ook hebben we weer gezellige koffieochtenden gehad met de moeders en de vaders van school en 
de Nederlandse les is weer volop gestart. 
We bedanken de ouders voor hun flexibiliteit en begrip het afgelopen jaar en we hopen dat we het 
komend jaar een meer ontspannen jaar krijgen. 
 
Er wordt in de zomer veel voor de kinderen in Schalkwijk georganiseerd. Hieronder kunt u hierover 
lezen. 
 
Summer 22 
Na het succes van Summer 21 organiseert Sport Support Summer 22!  
We hopen dat veel kinderen weer meedoen aan alle leuke activiteiten in de Zomervakantie! 
 
Openingsfestival 16 Juli 
Het wordt een dag vol belevingen, ontmoetingen en gezelligheid. 
Datum: 16 Juli 
Locatie: Cruyffcourt parkwijk (Leonard Springerlaan) 
Tijd: 13:00 -17:30 (open inloop) 
 
Summer22 is zichtbaar via: 
-App: Summer22 te vinden in de App store & Playstore. 
-Instagram: Summer22.nl  (https://www.instagram.com/summer22.nl/) 
-Website: www.summer22.nl 
-Abri: Hou ook de Abri's in de gaten vanaf midden Juli.  
 
Summerschool 
De laatste twee weken van de zomervakantie organiseert Talenten van morgen de Summerschool 
voor kinderen van groep 4 t/m 8. Kinderen gaan dan van 9.30 u tot 14.00 uur naar school  
(Locatie: de Huibersschool). 
In de ochtend krijgen zij rekenen en taal. Om 12.00 uur krijgen de kinderen een verzorgde lunch 
en in de middag is wetenschap, sport, kunst en cultuur aan de beurt.  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer met meer informatie over dit mooie initiatief. 
 
Biostripje met Triple Threat 
Triple Threat organiseer een biosdag. Kinderen kunnen dan gratis naar de film. U kunt uw kind 
opgeven via onderstaande link: 
https://forms.office.com/r/r4mh1qpSKn 
 
 
 



 

 

OBS de Piramide wenst alle leerlingen en alle ouders 
een hele fijne zomervakantie toe! 

We zien elkaar weer op maandag 29 augustus ’22! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


