
 

 

                                           Ouderinfo 12 januari 2018 

 

Belangrijke data:  

 

15 januari Juf Lisa terug! 

15 januari  Koffieochtend moeders ouderkamer 

16 januari Groep 5 excursie 

17 januari Gastles Sea First gr. 7 en 8 

17 januari MZR vergadering 19.00 uur 

18 januari Oudercursus 

18 januari Groep 8 Haarlem College 

22 januari Start Cito Medio 

25 januari Speel-o-theek 

29 januari Start naschoolse activiteiten 

31 januari Koffieochtend vaders 

 

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

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Juf Lisa en meester Martijn. 

Juf Lisa is weer terug en zal vanaf maandag weer in groep 8 zijn. Meester Martijn is dus vanaf 

maandag ook weer in groep 5. Wij danken juf Lianne en meester Martijn dat zij de afgelopen 

weken hebben les gegeven in groep 5 en groep 8. 

 

Nieuwe website online! 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuwe website van de school.  De website is 

klaar en staat online! We zijn erg blij met het resultaat. U kunt de nieuwe website van onze school 

vinden via www.piramide-haarlem.nl. We zijn erg benieuwd naar uw bevindingen! 

 

15 januari Koffieochtend moeders. 

Maandag is er weer een koffieochtend voor de moeders. Deze zal zijn in de ouderkamer van 8.30 

uur tot 9.00 uur. Louiza en Manon zorgen weer dat de koffie en thee klaar staat.  Wij hopen dat 

jullie er allemaal weer bij zijn.  

Omdat de koffieochtend deze keer op maandag is zal de Nederlandse les deze dag om 9.00 uur 

beginnen. 

 

Nederlandse les op 15 januari 

Omdat de koffieochtend deze keer op maandag is zal de Nederlandse les deze keer om 9.00 uur 

beginnen. 

 

Oudercursus 

De oudercursus gaat deze keer over “hoe praat je met je tiener”.  Het kind wil steeds meer dingen 

zelf doen, het wordt steeds meer zelfstandig . Maar hoe zou je je kind daarbij het beste kunnen 

begeleiden?  

 

  

http://www.piramide-haarlem.nl/


 

 

Gastles schrijver, natuurfotograaf en documentairemaker Dos Winkel 
Op woensdag 17 januari wordt er in groep 7 & 8 een bijzondere gastles gegeven. 

Tijdens een beurs is meester Ian in contact gekomen met Dos Winkel, een bekend 

documentairemaker en natuurfotograaf. Hij reist al 50 jaar de wereld over om te fotograferen en 

van zijn werk zijn talloze boeken gemaakt. Ook is zijn werk in verschillende musea en 

kunstgaleries over de hele wereld tentoongesteld. Omdat Dos tijdens zijn reizen de oceanen door 

overbevissing en vervuiling zo hard achteruit heeft zien gaan, besloot hij de stichting ‘Sea First” op 

te richten. Door onder andere het geven van gastlessen zet hij zich hiermee in voor het behoud 

van onze oceanen. Hij zal de gastles van 12:45 tot 14:15 aan groep 7 & 8 samen geven. 

 

 

Vriendelijke groet     

Team OBS de Piramide 


