
 

 

                                             Ouderinfo 11 oktober 2019 
Belangrijke dat 
16 oktober Koffieochtend vaders 
17 en 18 oktober  Studiedagen: alle kinderen vrij! 
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
28 oktober Start gratis schoolfruit! 
28 oktober Bezoek Poetsbus 
28 oktober/ 8 november Start voortgangsgesprekken, préadvies 

gesprekken gr. 8 
30 oktober Luizencontrole 
31 oktober Speel-o-theek 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Alle leerlingen vrij op 17 en 18 oktober ‘19 
17 en 18 oktober ‘19 hebben alle juffen en meesters een studiedag. Alle kinderen zijn 
dan vrij. Dus voor onze leerlingen begint de Herfstvakantie al op donderdag 17 Oktober! 
Let op:  Gymkids (gr 1 t/m 3) gaat donderdag 17 oktober niet door.  
            Freerunning (gr 6 t/m 8) gaat wel door op donderdag 17 oktober!! 
 
Ouderbijdrage 
Uit de administratie van onze school blijkt dat er nog veel gezinnen zijn die de 
ouderbijdrage nog niet betaald hebben. We vragen u met klem dit alsnog te doen. De 
school is druk bezig met de voorbereidingen voor o.a. het Sinterklaasfeest. Uw bijdrage 
is nodig om alles goed te kunnen organiseren. 
 
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 Kerst, Pasen en de sportdag en excursies betaald. 
De ouderbijdrage is 25 euro per kind 
Voor één kind:    25 euro 
Voor twee kinderen:   50 euro 
Voor drie of meer kinderen:  75 euro 
Peuter     7,50 euro 
U kunt ook in termijnen betalen. Dit kunt u bespreken met Juf Louiza of juf Jaqueline. 
 
Herfstknutstelen ouder-kind 
16 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. De kosten zijn € 1,-- per keer. Aanmelden bij juf Louiza. 
 
Regel van de week : We vertrouwen elkaar!!!!! 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


