
 

 

                                           Ouderinfo 15 december ‘17 

 

Belangrijke data:  

 

22 december- 5 januari’18 Kerstvakantie. 

8 januari 2018                                                 school start weer 

10 januari Luizen controle 

11 januari Speel-o-theek 

15 januari Juf Lisa terug! 

15 januari  Koffieochtend moeders ouderkamer 

16 januari Groep 5 excursie 

18 januari Oudercursus 

18 januari Groep 8 Haarlem College 

22 januari Start Cito E 

25 januari Speel-o-theek 

29 januari Start naschoolse activiteiten 

31 januari Koffieochtend vaders 

 

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

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Toestemming gebruik foto’s. 

Afgelopen week heeft u een brief gekregen met het verzoek om aan te geven of u toestemming geeft 

voor het gebruik van foto’s van uw kind waar uw kind duidelijk herkenbaar op staat, op de website 

van school, de facebook pagina van school, de ouderbrief (digiduif), de schoolgids en door Stichting 

Spaarnesant.  

De regelgeving voor het gebruik van foto’s wordt nl. vanaf 1 januari 2018 aangescherpt.  

Heel veel ouders hebben de brief al ingevuld en teruggegeven. Een aantal ouders heeft dit nog niet 

gedaan. Willen jullie dit alsjeblieft alsnog doen, zodat wij alleen foto’s van kinderen gebruiken 

wanneer u er toestemming voor heeft gegeven. Bent u de brief kwijt dan kunt u bij juf Manon een 

nieuwe brief halen en deze meteen invullen. 

 

Peuterspeelzaal Mini Piramide 

Op onze peuterspeelzaal Mini Piramide kunnen kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar komen om te 

spelen, te knutselen en de Nederlandse taal te leren. Peuters komen er graag en vinden het erg 

leuk. Heeft u nog een jong kind thuis, dan kunt u uw peuter komen inschrijven bij juf Marja. 

 

Kerstbomenactie: goed voor het milieu!! 

Spaarnelanden en de gemeente Haarlem organiseren ook dit jaar weer een kerstbomen inzamelactie. 

De actie houdt in dat kinderen t/m 15 jaar oude kerstbomen kunnen inleveren (Belgiëlaan hoek 

Frankrijklaan) zoveel als zij willen op 4 en 10 januari 2018 van 12.30 – 16.00 uur. Per kerstboom 

krijgen zij 0,40 cent en een lootje. Met dit lootje hebben zij kans op leuke prijzen en zelfs op de 

superprijs van 500 euro. Meer weten? Er liggen flyers in de ouderkast in de kleutergang. 

 

 

 

 

 



 

 

Brengen en halen kinderen met de auto 

Een aantal kinderen wordt met de auto naar school gebracht. Wanneer u uw kind met de auto brengt 

of haalt, wilt u uw auto dan op een veilige manier en op de juiste plek parkeren. Een aantal ouders 

zetten hun auto in de Duitslandlaan aan de verkeerde kant van de weg zodat er gevaarlijke 

verkeerssituaties ontstaan. Afgelopen week is er bijna een leerling van de school aangereden omdat 

er onvoldoende plek was om veilig over te steken. Omdat we ongelukken willen voorkomen schakelt 

de school in de toekomst de wijkagent in om af en toe te controleren of iedereen zich aan de 

afspraken houdt.  

 

Nieuw plaatsingsbeleid in Haarlem 

In Haarlem is een nieuwe manier van plaatsen van kinderen op de basisschool ontwikkeld. 

Dit beleid is van toepassing bij kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2015. 

In het kort: 

• Rond de 3de verjaardag ontvangen ouders een brief en een aanmeldformulier. 

• U kunt dan inloggen bij de CJG website. Er komen dan vanzelf scholen in beeldwaar u uw 

kind kunt aanmelden. U kunt dan aangeven welke school uw eerste keuze is. 

• U kunt uw kind aanmelden met dit formulier bij de school die uw eerste voorkeur heeft. 

• De school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in een computerprogramma. 

• Pas als u bericht krijgt dat uw kind op de school van uw voorkeur geplaatst kan worden, 

kunt u een afspraak maken met juf Jaqueline om uw kind in te schrijven. 

• * Uw kind heeft voorrang op onze school als er al een broertje of zusje op onze school zit.  

U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. 

• * Uw kind heeft voorrang als uw kind bij ons op de Mini Piramide heeft gezeten. U kunt dit 

aangeven op het aanmeldformulier. 

Deze nieuwe manier van inschrijven gaat op alle basisscholen van Haarlem op dezelfde manier 

plaatsvinden. We begrijpen dat het erg wennen is voor u. Dat is het ook voor ons. Mocht u vragen 

hebben, stel ze gerust aan ons zodat we u verder kunnen helpen. 

 

Het team van OBS de Piramide wenst alle kinderen en ouders een 

fijne Kerstvakantie en een gelukkig en gezond 2018! We zien elkaar 

weer op 8 januari ‘18                                                           
 

 

 

Vriendelijke groet     

Team OBS de Piramide 


