Ouderinfo 26 oktober 2020
Belangrijke data:
27 Oktober
MR via teams:19.00 uur
28 Oktober
Studiedag gaat niet door!
05 November
Nationaal Schoolontbijt
09 November
Start levering School fruit
16 November
OR via teams: 13.00 uur
04 December
Sint op school
18 December t/m 3 Januari
Kerstvakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Studiedag 28 oktober gaat niet door
Volgende week woensdag stond er een studiedag gepland voor het team van OBS de
Piramide. Deze studiedag gaat helaas niet door vanwege de nieuwe Corona maatregelen.
De kinderen hebben dus geen vrij en worden gewoon op school verwacht.
Speel-o-theek
Vanwege de Coronamaatregelen hebben we momenteel bij de kleuters een andere
manier van uitlenen. We hebben voor de herfstvakantie aan enkele ouders tijdens het
oudergesprek een spel meegegeven om thuis te oefenen. Wat is er goed geoefend zeg,
we merken dit echt aan de kinderen. Heel fijn dat u dit zo goed heeft opgepakt!
Over 2 weken zullen we weer materiaal meegeven aan enkele kleuters. Omdat er dan
geen gesprekken zijn, krijgt u uitleg via een instructie filmpje van een van de juffen. U
ontvangt hierover bericht via Social Schools tegen die tijd. We hopen dat u via deze
manier ook weer goed kunt oefenen met uw kind.
Luizencontrole
Omdat het niet mogelijk is om ouders in de school te vragen voor de luizencontrole willen
wij u vragen uw eigen kind af en toe te contoleren op luizen. Er zijn geen luizen
geconstateerd binnen de school, dus daar zijn we blij mee.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf heeft deze week een voorbeeld foto afdruk afgeleverd bij ons op
school. Deze heeft uw kind dinsdag meegekregen naar huis. Als u vóór woensdag 28
oktober een bestelling plaatst hoeft u geen verzendkosten te betalen.
Schoolfruit
We hebben contact opgenomen met de leverancier van het schoolfruit dat in november
geleverd gaat worden. Zij hebben aangegeven rekening te houden met de Coronaregels.
Zij leveren zoveel mogelijk handfruit en makkelijk deelbare groente. Hierdoor hoeven we
geen ouders te vragen om het fruit te snijden (hoewel we dat wel altijd heel gezellig
vonden) en kan alles Corona-proof uitgedeeld worden.

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

