
 

 

Belangrijke data:  

 

8 november Naschoolse activiteit knutselen  

9 november Oudercursus 

9 november Nationaal schoolontbijt 

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, 

 

Naschoolse activiteit knutselen 

Woensdag 8 november kunt u weer met uw kind komen knutselen om 14.30 uur in de 

Ouderkamer. 

 

Oudercursus 

Op 9 november is er weer een oudercursus. Er zijn nieuwe spellen gekocht. We willen 

uitleggen hoe de spellen gespeeld moeten worden. Uiteraard gaan we het zelf ook 

spelen. 

 

Facebook site OBS de Piramide 

De school heeft vanaf november ’17 ook een eigen facebook site: OBS de Piramide 

Haarlem . Op deze site worden regelmatig foto’s geplaatst van activiteiten die onze 

leerlingen hebben gedaan of waar ze naar toe zijn geweest. Wilt u niet dat uw kind op 

een foto staat, meld dit a.u.b. gelijk aan juf Jaqueline dan houden we hier rekening mee. 

 

Nationaal schoolontbijt 9 november ‘17 

OBS de Piramide is een gezonde school. Daarom doen we ook dit jaar weer mee aan het 

Nationaal Schoolontbijt op donderdag 9 november ‘17. Hiermee brengen we het belang 

van een goed ontbijt onder de aandacht van onze ouders en leerlingen. Tevens leren we 

de kinderen welke producten bij een gezond ontbijt horen! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verlof juf Lisa  

Vanaf maandag 20 november 2017 zal juf Lisa een tijdje met verlof zijn, want zij gaat 

zeven weken rondreizen door Australië. Zij vertrekt op maandag 20 november '17 en zal 

op maandag 15 januari '18 weer starten met werken. Op dit moment zijn wij nog druk op 

zoek naar een leerkracht die juf Lisa zal vervangen. Zodra er meer bekend is, zal dit in 

de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.  
 
Zwangerschapsverlof juf Marjolein (Schakelklas) 

Juf Marjolein van de schakelklas gaat per 22 november ’17 met zwangerschapsverlof. We 

hebben een geschikte vervangster voor haar gevonden, juf Cindy Thijssen. Zij komt 

maandag a.s. al op school om een dagje mee te draaien. We wensen juf Cindy een fijne 

tijd op onze school! Natuurlijk gaan we juf Marjolein erg missen. We wensen haar veel 

geluk de komende tijd! 

 

Bazaar bij de kerk 

Op zaterdag 11 november is er een bazaar bij de Ontmoetingskerk van 10.00 tot 15.00 

uur. De opbrengsten van deze bazaar zullen besteed worden aan een klimtoestel voor de 

jeugd in de wijk. Als school kunnen wij ook gebruik maken van dit klimtoestel. 

 

Zwemles op maandag 

De gratis zwemlessen op maandag zijn een succes. Toch kampt deze activiteit met een 

groot probleem. Op dit moment zwemmen ongeveer 40 leerlingen. Alle kinderen die zich 

hebben opgegeven doen mee. Omdat de groep groot is hebben we genoeg begeleiding 

nodig. (meester Hassan en drie ouders). 

Wij willen samen met u dit probleem gaan oppakken en anders gaan organiseren.  

Begeleiding bestaat uit hulp bij het oversteken en de orde bewaken tijdens het lopen van 

en naar het zwembad en in de kleedkamers.  

Uw kind krijgt van meester Hassan een lijst mee naar huis. Hierop kan iedere ouder voor 

zichzelf drie maandagen kiezen en invullen om te helpen. Meer dan 3 keer kan ook. Uw 

zoon/dochter geeft de lijst weer af aan meester Hassan. 

Voldoende hulp is echt nodig voor de continuïteit van deze activiteit en vooral voor de 

veiligheid van uw kind. Bij te weinig aanmeldingen is de school helaas genoodzaakt om 

de zwemlessen te stoppen en dat zou echt zonde zijn.  

 

NSA 

Groep A van Freerunning heeft komende week de laatste Freerunning les!  

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. 

 

Vriendelijke groet 

Team OBS de Piramide 

 

 

 

 


