Ouderinfo 6 september 2019
Belangrijke data:
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,
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.
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.

Workshops georganiseerd door het CJG.
Het CJG heeft een nieuw platvorm opgericht. Bij dit platvorm kunnen ouders en kinderen
workshops en trainingen vinden over opgroeien en opvoeden.
Nieuwsgierig naar het aanbod? Neem dan een kijkje op www.samenopgroeien.nu.
Superkidsrun
U kunt uw kind opgeven voor een handloopwedstrijd in het Reinaldapark:
Zie onderstaande informatie.
Superhelden gezocht! Voor de SuperHero Kidsrun op zondag 15 september!
Gratis inschrijven vanaf 5 jaar: Superkidsrun.nl
Afstanden: 1 km en 2,5 km
Extra activiteiten: o.m. superhelden-wereld en een schminker.
Locatie: Reinaldapark, Haarlem
Datum: 15 september 2019
Tijd: 12.15 u tot 17.00 u
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

