Ouderinfo 30 augustus 2019
Belangrijke data:
2 september
1ste zwemles
4 september
koffieochtend moeders
6 september
koffieochtend vaders
9 september
Ouderraad vergadering
10 september
Informatiemiddag groep 1,2,6, en 8
12 september
Informatiemiddag groep 3,4,5 en 7
12 september
Speel-o-theek
19 september
Ouderbijeenkomst
24 september
Bliksemstage groep 7 en 8
26 september
Speel-o-theek
27 september
Zomer/Herfst-Piramide feest!!!!!!
30 september
Studiedag: Alle kinderen vrij!
1 oktober
Schoolfotograaf
2 oktober
Start Kinderboekenweek : Reis mee!
4 oktober
Dierendag
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit erop! We hebben een rustige start gehad
en we hopen dat de nieuwe leerlingen zich al een beetje thuis voelen bij ons op school.
U heeft gisteren via Social Schools de ouderplanner ontvangen. Er liggen enkele papieren
exemplaren in de ouderkast in de kleutergang. Enkele gezinnen hebben nog geen
account aangemaakt voor Social Schools. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen omdat u
anders veel informatie van de school mist. Meester Hassan helpt u graag verder.
Zwemles
Maandag 2 september is de eerste zwemles. Meester Hassan heeft met veel zorg een
rooster gemaakt voor de begeleidende ouders. Alleen bij voldoende begeleiding gaat de
activiteit door omdat we de veiligheid van onze leerlingen willen waarborgen.
Kinderen die zich opgegeven hebben voor deze leuke zwemgymles kunnen zich dus dit
jaar niet opgeven voor andere naschoolse activiteiten die op maandag gepland zijn.
We wensen alle kinderen veel waterpret toe en wat fijn dat meester Hassan dit jaar weer
de begeleiding op zich neemt voor deze activiteit!
Eerste koffieochtend moeders
Woensdag is de er de eerste koffieochtend voor moeders. Deze wordt gehouden in de
ouderkamer in de gang van groep 1 en 2. De koffieochtend is van 8.30 uur tot 9.00 uur.
Alle moeders zijn welkom ook de moeders van de peuters. Louiza en Manon zorgen dat
er koffie en thee is, nemen jullie dan weer wat lekkers mee voor bij de koffie?
Wij hebben er zin in .

Eerste koffieochtend vaders
Vrijdag is de er de eerste koffieochtend voor vaders. Deze wordt gehouden in de
ouderkamer in de gang van groep 1 en 2. De koffieochtend is van 8.30 uur tot 9.00 uur.
Alle vaders zijn welkom ook de moeders van de peuters. Hassan zorgt voor koffie en thee
met iets lekkers erbij. Wij hopen veel vaders te zien tijdens de koffieochtend.
Regel van de week.
De komende twee weken staat de regel: niemand lacht uit centraal in de klassen. Het
is belangrijk dat iedereen kan zijn wie hij/zij is en kan reageren op zijn eigen manier.
Iemand die uitlacht heeft de rode pet op en kan er voor zorgen dat de ander zich minder
of onbegrepen voelt. Op onze school willen we dat kinderen zich prettig en veilig voelen.
Informatiemiddagen
Dit jaar organiseert de school twee informatiemiddagen op verzoek van ouders. Zo is het
beter haalbaar voor ouders aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst van de groep
waar uw kind in zit. Kijk goed naar de indeling van deze middagen zodat u niet voor niets
op school bent.
Dinsdag 10 september
14.30-15.00 uur: groep 1 en 2
15.00-15.30 uur: groep 6 en 8

Donderdag 12 september
14.30-15.00 uur: groep 3 en 4
15.00-15.30 uur: groep 5 en 7

Ouderbijdrage
Zoals u het vorig jaar heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief is de ouderbijdrage dit
schooljaar verhoogd.
De school kwam niet meer uit met de lage bijdrage die we voorgaande jaren hebben
gevraagd.
Afhankelijk van uw inkomen kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen
bij de Gemeente. Deze is bedoeld voor kosten die op school gemaakt worden zoals de
ouderbijdrage, schoolreis, schooltas etc.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op:
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 to 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:

25 euro
50 euro
75 euro

U kunt ook in termijnen betalen. Dit kunt u bespreken met Juf Louiza of juf Jaqueline.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

