
 

 

Belangrijke data:  

 

11 november Sint Maarten 

11 november Bazaar ontmoetingskerk 

13 november Start levering gratis schoolfruit! 

16 november Speel-o-theek 

20 november- 14 januari’18 Juf Lisa naar Australië. 

22 november Koffieochtend vaders in de ouderkamer 

22 november (i.p.v.21 november) Koffieochtend moeders in de 

 personeelskamer. 

30 november Speel-o-theek 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Ouderbijdrage 

Er zijn nog veel ouders die de ouderbijdrage niet betaald hebben. Wilt u dit a.u.b. zo snel 

mogelijk doen i.v.m. de voorbereidingen van Sinterklaas en Kerst? 

 

1 kind:   € 25,00 

2 kinderen:   € 40,00 

3 kinderen of meer:  € 50,00 

Voor de peutergroep vragen wij een aparte bijdrage van € 7,50 

 

Dit jaar kunt u de ouderbijdrage alléén via de bank betalen. Vele basisscholen en alle 

middelbare scholen innen op deze wijze al het schoolgeld.  

Als internet bankieren voor u echt niet mogelijk is, kunt u dit melden bij Juf Louiza of juf 

Jaqueline.  

Ook voor een betalingsregeling (bijvoorbeeld betalen in termijnen) kunt u terecht bij juf 

Jaqueline. 

 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op: 

De Piramide Europa 

IBAN Banknummer: NL14ABNA0622233289 

ABN Amro Haarlem 

 

Vermeld daarbij duidelijk de naam van uw kind(eren) en de groep van uw kind(eren). 

U ontvangt een betalingsbewijs van juf Louiza zodra het geld gestort is op onze 

schoolrekening. 

 

 

 

 



 

 

Nationaal schoolontbijt 

Gisteren hebben onze leerlingen genoten van alle gezonde ontbijtspullen bij het 

Nationaal Schoolontbijt.  

We willen de ouders die ons geholpen hebben bij het ophalen van de gezonde producten 

en bij de begeleiding in enkele klassen hartelijk bedanken! 

 

Start levering gratis schoolfruit 

Volgende week staren we weer met het uitdelen van schoolfruit aan onze leerlingen. Het 

vorig jaar was dit een groot succes. Er zijn meer kinderen fruit gaan eten. 

Het fruit wordt dinsdag, woensdag en donderdag uitgedeeld aan onze leerlingen 

tijdens de ochtendpauze. Houdt u hier deze dagen met het meegeven van tussendoortjes 

rekening mee? 

 

NSA 

Maandag 13 november start groep B met freerunning van 14.15 tot 15.15 uur. De lijst 

met deelnemers (groep B) hangt op het prikbord bij de ingang van groep 3 t/m 8. Deze 

lessen gaan door t/m maandag 16 december ’17. 

 

Foto’s van uitstapjes en activiteiten 

De foto’s van het uitstapje van groep 2 naar de markt en van groep 3 naar de bibliotheek 

zijn te vinden op de facebook site van de school. Ook de foto’s van het nationale 

schoolontbijt zijn daar terug te zien. 

De facebook site van school heet OBS de Piramide Haarlem. 

 

 

 

Vriendelijke groet 

Team OBS de Piramide 

 

 

 

 


