Ouderinfo 13 september 2019
Belangrijke data:
19 september
Ouderbijeenkomst
24 september
Bliksemstage groep 7 en 8
24 september
MR vergadering
26 september
Speel-o-theek
27 september
Zomer/Herfst-Piramide feest!!!!!!
30 september
Studiedag: Alle kinderen vrij!
1 oktober
Leerlingenraad
1 oktober
Schoolfotograaf
2 oktober
Start Kinderboekenweek : Reis mee!
2 oktober
Start Herfstknutselen ouder-kind
4 oktober
Dierendag
8 oktober
Koffieochtend moeders
8 oktober
Afname NIO groep 8
16 oktober
Koffieochtend vaders
17 en 18 oktober
studiedagen: alle kinderen vrij!
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Jassen mee
Het is inmiddels september en het weer is onvoorspelbaar. Het komt regelmatig voor dat
kinderen zonder jas op school komen. In de pauze hebben kinderen het koud of worden
nat wanneer het regent.
Wilt u uw kind vanaf nu elke dag een jas mee naar school geven? Bij warm weer kan de
jas altijd nog uitgedaan worden.
Gedragsregels beschreven in het contract sociale vaardigheden.
Ieder jaar herhalen we de gedragsregels (contract sociale vaardigheden) bij ons op
school in alle klassen. Komende dinsdag zullen alle leerkrachten aandacht besteden aan
de regels die in het contract Sociale vaardigheden zijn opgenomen en de kinderen zetten
nadat alle regels besproken zijn hun naam onder het contract.
Juf Jaqueline legt de regels uit in groep 4 omdat het contract voor deze kinderen nieuw
is. In groep 1 t/m 3 worden de schoolregels ook besproken, maar dan aan de hand van
groene en rode pictogrammen.
Een voorbeeld van het contract wordt onder aan deze nieuwsbrief meegestuurd.
Naast deze gedragsregels staat er altijd een regel centraal gedurende twee weken. Hier
wordt in de klas ook aandacht aan besteed. De regel die de komende twee weken
centraal staat is: `Niemand doet/blijft zielig. Dit is een regel uit de Kanjermethode. Deze
methode wordt in alle groepen op niveau ingezet om kinderen te leren hoe ze voor
zichzelf moeten opkomen, hoe ze om moeten gaan met pestgedrag en hoe ze met
elkaar kunnen omgaan op een sociaal wenselijke manier. Meer informatie vind u hierover
op onze website: www.piramide-haarlem.nl, onder Pestprotocol.

Pabo Stagiaires
Dit schooljaar lopen enkele studenten van de Pabo stage bij ons op school. In groep 2
gaat juf Sabine op donderdag stage lopen en in groep 7 komt juf Karima op dinsdag in
de klas. Misschien dat er in groep 8 ook een stagiaire geplaatst gaat worden.
Ouderbijdrage
Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage?
ABNAMRO
t.a.v. de Piramide Europa
Rekeningnummer: NL14ABNA0622233289
Als de bijdrage is overgemaakt ontvangt u een ontvangstbewijs van juf Louiza.
Zij zit elke ochtend van 8.30 tot 9.00 uur in de aula om u verder te helpen.
Van de ouderbijdrage worden o.a. feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen) en de sportdag en
excursies betaald.
De ouderbijdrage is 25 euro per kind
Voor één kind:
Voor twee kinderen:
Voor drie of meer kinderen:
Peuter

25 euro
50 euro
75 euro
7,50 euro

U kunt ook in termijnen betalen. Dit kunt u bespreken met Juf Louiza of juf Jaqueline.
Ouderbijeenkomst 19 september: hoe zit de school in elkaar?
In deze bijeenkomst zal het gaan over welke teamleden er op onze school zitten en bij
wie je terecht kunt bij de vragen die u heeft.
Leerlingenraad
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met de leerlingenraad. Hierin zaten 2 leerlingen
vanuit elke groep van de groepen 5 t/m 8. Het carnavalsfeest was een idee vanuit de
leerlingenraad. Ook dit jaar zal er weer een leerlingenraad zijn. Komende tijd gaan de
leerlingen in elke groep kiezen wie er van hen in de leerlingenraad zitting gaan nemen.
De eerste vergadering is op dinsdag 1 oktober van 13.45 tot 14.15 uur en zal begeleid
worden door juf Ingrid (groep 3) en juf Marja.
Herfstknutstelen ouder-kind
Vanaf 2 oktober is er op woensdagmiddag knutselen voor ouder en kind met materialen
uit de natuur. Het is van 14.30 uur tot 15.15 uur in de Ontmoetingskerk aan de
Frankrijklaan. Het is op 2 oktober, 9 oktober en op 16 oktober De kosten zijn € 1,-- per
keer. Aanmelden bij juf Louiza.

Aanbod Buurtsportvereniging
U ontvangt een flyer van de Buurtsportvereniging in Schalkwijk. Zij organiseren leuke
activiteiten voor jong en oud in de wijk.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

Contract sociale vaardigheden
We vinden het prettig als je bij ons op school:
naar een ander luistert
eerlijk bent
je aan je afspraken houdt
een fout durft toe te geven
een ander helpt
voor je mening uitkomt
eens een complimentje geeft
je excuus aanbiedt als je fout bent geweest
elkaar gedag zegt
je eigen rommel opruimt
geen pet draagt
je mobiele telefoon alleen meeneemt in overleg met de leraar
Uit respect voor een ander:
spreken wij Nederlands op school
doe je niets bij een ander wat je zelf ook niet wilt
kom je niet aan de ander, als de ander dat niet wil
sta je niet meteen met een oordeel klaar en probeer je de ander te begrijpen
sluit je geen andere kinderen buiten
scheld je geen andere kinderen uit
Bij pestgedrag:
vertel je aan de meester of juf dat je gepest wordt
vertel je aan de meester of juf dat een ander gepest wordt (dit is geen klikken)
praat je er met anderen over, bijvoorbeeld je ouders
(denk ook aan de kindertelefoon
Bij ruzie:
denk je eerst na over de drie SSS (schoppen, slaan en schelden)
probeer je het eerst op te lossen door het uit te praten
bedreig je geen andere kinderen
haal je hulp als dat nodig is
pak je geen spullen van de ander af
moedig je iemand die ruzie heeft niet aan
Ik, . . . . . . . . . . . .

uit groep . . . houd mij aan dit contract.

Datum:
Handtekening leraar:

Handtekening leerling:

