
 

 

                                              Ouderinfo 6 april  2018 

 

Belangrijke data:  

11 april !!! koffieochtend moeders laatste voor de 

  Ramadan in de personeelskamer                                                        

12 april                                                             Oudercursus Sociale Media 

12 april Koffieochtend vaders 

12 april Auditbezoek op onze school 

13 april Praktijkexamen verkeer groep 7 

17 t/m 19 april Eindtoets groep 8  

25 april groep 5,6 en 7 Schoolreis naar het Archeon 

26 april Koningsdag op school 

27 april-13 mei Meivakantie 

13 mei  Moederdag 

16 mei  start Ramadan 

4 juni Schoolreis groep 4 en 4 

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

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Facebook OBS de Piramide Haarlem 

De afgelopen weken zijn er weer veel activiteiten geweest waar de leerlingen aan mee hebben 

gedaan. Enkele voorbeelden zijn het bezoek van groep 5 aan Paviljoen Welgelegen, van groep 8 

aan het Anne Frank Huis en Amsterdam, groep 1 naar de bibliotheek in Schalkwijk, de 

circusvoorstelling van groep 3 en natuurlijk het paasontbijt van alle groepen. Van deze activiteiten 

worden ook foto’s gemaakt. U kunt deze foto’s bekijken op de facebooksite van de school.  

 

11 april laatste koffieochtend moeders in personeelskamer NIEUWE DATUM 

Woensdag 11 april is de laatste koffieochtend voor moeders voordat de Ramadan begint. Deze 

datum is veranderd in verband met de Nederlandse les op maandag 9 april. Wij zouden het leuk 

vinden om deze ochtend wat feestelijks te doen. Wij willen samen met jullie ontbijten. Omdat we 

dit niet in 30 minuten kunnen doen hebben we de datum verplaatst van maandag 9 april naar 

woensdag 11 april. Wij hopen dat jullie allemaal weer komen en dat jullie iets lekkers meenemen 

om gezamenlijk te eten. Louiza en Manon zorgen voor koffie, thee en een sapje. 

 

12 april Koffieochtend voor vaders 

Donderdag is er weer een koffieochtend voor vaders op school. Meester Hassan zorgt weer voor 

koffie, thee en iets lekkers. Wij hopen dat er weer veel vaders zullen komen. De koffieochtend is 

van 8.30 uur tot 9.00 uur in de ouderkamer. 

 

Audit op onze school 

Donderdag 12 april vindt er een audit plaats op onze school. Drie directeuren van onze stichting 

(Stichting Spaarnesant) brengen een bezoek aan onze school en bekijken hoe wij met onze 

kinderen werken, hoe we lesgeven in de klassen , hoe de sfeer op school is etc. Het lijkt op een 

soort inspectiebezoek, alleen wordt dit bezoek uitgevoerd door collega directeuren. Aan het eind 

van de dag worden de bevindingen aan het team gepresenteerd. Met eventuele tips en 

aanbevelingen kan de school verder aan de slag. We wensen de auditoren een prettige dag op 

onze school toe.  

 



 

 

 

Denkt u aan het betalen van de schoolreis van uw kind? 

Uit onze administratie blijkt dat er nog veel ouders niet betaald hebben voor de schoolreis. Wij 

vragen u met klem dit alsnog te doen. Wij moeten namelijk de schoolreizen aanbetalen.  

Groep 5 t/m 7 gaat 25 april al op schoolreis en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor 

deze leuke dag! Als u nog niet betaald heeft, wilt u dit dan a.u.b. spoedig doen? 

Kosten voor de schoolreis voor groep 1 t/m 7 zijn 25 euro per kind.  

Groep 8 gaat twee nachten op schoolkamp naar Zandvoort. Om dit te kunnen betalen vragen wij 

de ouders van groep 8 een bijdrage van 60 euro. 

U kunt het bedrag over maken op bankrekeningnummer NL14 ABNA 0622233289  

t.n.v. De Piramide Europa met vermelding van de naam van uw kind en de groep.  

 

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


