
 

 

                                               Ouderinfo 14 december 2018 
Belangrijke data: 
 
19 december Kerstdiner op school 18.00-19.00 uur 
21 dec-4 januari ’19 Kerstvakantie 
7 januari Oudercommissie peuters 
9 januari Luizencontrole 
10 januari speel-o-theek 
14 januari Start Cito M 
15 januari Koffieochtend moeders 
15 januari MR vergadering 
17 januari ouderbijeenkomst 
21 januari Ouderraadvergadering 
21 januari Workshop rappen gr. 7 
22 januari Studiedag: alle kinderen vrij 
24 januari Speel-o-theek 
25 januari Koffieochtend vaders 
25 januari Techniek dag groep 8 
28 januari-8 februari 2x Week van het Geloof 
29 januari Workshop graffiti groep 7 
8 februari Dans in school!! Thema:  licht 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Kerstdiner op OBS de Piramide: 
Woensdagavond 12 december ’18 vindt op school het Kerstdiner plaats van 18.00 uur tot 19.00 
uur. De deur gaat om 17.50 uur open, zodat iedereen het zelfgemaakte eten naar de klas kan 
brengen. De kinderen kunnen om 19.00 uur in de klas weer opgehaald worden.  
Wilt u uw kind bestek, een bord en een beker meegeven voorzien van naam? ( groep 3 t/m 8) 
De kleuters hoeven geen beker. Zij drinken uit een pakje. 
Maakt u niet teveel eten? Wat over is geven wij weer terug aan uw zoon/dochter.  
We maken er een gezellig feest van! 
Voor de ouders die tussendoor niet naar huis gaan, staat koffie en thee klaar in de ouderruimte. 
Wij vragen deze ouders wel om niet de klassen in te gaan en ervoor te zorgen dat meegekomen 
kleine kinderen niet in het lege klaslokaal spelen. 
 
Ouderbijdrage 
Uit onze administratie blijkt dat nog veel ouders de ouderbijdrage moeten betalen.  
Wilt u dit a.u.b. zo spoedig mogelijk doen?  
1 kind:                    25 euro 
2 kinderen:              40 euro 
3 of meer kinderen   50 euro 
Peuters:                  7,50 euro 
 
Bankgegevens: 
ABNAMRO 
t.n.v.: de Piramide Europa 
nummer: NL14ABNA 0622233289 
 
 
 



 

 

Foto’s van alle activiteiten. 
De kinderen op school doen regelmatig allerlei leuke en spannende activiteiten. U kunt denken aan 
museum bezoek, schoolreisjes, sport activiteiten, zwemmen, het Sinterklaasfeest en straks ook het 
Kerstdiner.  
Van al deze activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden ook op onze facebook pagina 
gezet zodat u deze kunt zien.  
https://www.facebook.com/OBSdePiramideHaarlem  
 
Koffie ontbijt moeder afgelopen woensdag. 
Wat was het weer gezellig en wat waren er weer een heleboel lekkere dingen. Lieve moeders heel 
hartelijk dank voor dit gezellige en uitgebreide ontbijt. Juf Louiza en juf Manon 
 
Gymles op andere dagen! 
Na de Kerstvakantie veranderen de gymtijden. Deze week heeft u hierover een DigiDUIF 
ontvangen. Meester Jeroen stopt met werken bij ons op school. Meester Rachid gaat zijn lessen 
overnemen. De kinderen kennen meester Rachid al, omdat hij op onze school heeft lesgegeven toe 
meester Jeroen op reis was. De gymlessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats vanaf januari ’19 op 
maandag en donderdag. Houdt u hier rekening mee? 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


