Ouderinfo 19 oktober 2020
Belangrijke data:
19 Oktober
Start Naschoolse aktiviteiten
27 Oktober
MR 19.00 uur
28 Oktober
Studiedag: alle kinderen vrij
05 November
Nationaal Schoolontbijt
11 November
St.Maarten
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Herfstvakantie
De komende week hebben we Herfstvakantie! De school is weer open op maandag 19 oktober.
Fijne vakantie allemaal!!
Ouderactiviteiten
De koffieochtenden en het inloopuurtje op woensdag 21 oktober gaan helaas niet door. We durven
geen risico te nemen nu het aantal Corona besmettingen toe neemt.
Naschoolse activiteiten
Na de Herfstvakantie starten vanaf dinsdag 20 oktober de naschoolse activiteiten. Dit jaar zijn er
veel aanmeldingen van de deelnemende drie scholen. ( OBS de Piramide, Mgr. Huibers school en
de R. Steinerschool). Hierdoor hebben we twee groepen moeten maken voor elke activiteit, zodat
alle kinderen wel kunnen deelnemen aan de opgegeven activiteit. Ze krijgen dan 4 of vijf lessen in
plaats van 9 lessen. Uw kind ontvangt tijdig in welke groep uw kind geplaatst is.
Start activiteiten:
Kookles:
Dinsdag 20 oktober van 15.15 tot 16.30 uur bij Vrij waterland
Gymkids:
Donderdag 22 oktober van 15.30 tot 16.30 uur in de grote gymzaal van de school
Freerunning: Donderdag 22 oktober van 15.30 tot 16.30 uur in de gymzaal van HLC
Sporten in de Herfstvakantie
Sport support organiseert een Sport instuif in de Herfstvakantie. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u
een flyer met meer informatie hierover.
Ouderbijdrage
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? We zijn al druk bezig net de voorbereidingen voor
Sinterklaas. Daar gebruiken wij onder andere ook het geld van de ouderbijdrage voor.
1 kind:
€ 25,00
2 kinderen:
€ 50,00
3 kinderen of meer:
€ 75,00
Als internet bankieren voor u echt niet mogelijk is , kunt u dit melden bij Juf Louiza of juf
Jaqueline. Ook voor een betalingsregeling ( bijvoorbeeld betalen in termijnen) kunt u terecht bij
juf Jaqueline.
U kunt de ouderbijdrage voor groep 1 t/m 8 overmaken op:
OBS De Piramide Europa IBAN Banknummer: NL14ABNA0622233289
ABN Amro Haarlem
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide

