
 

 

                                             Ouderinfo 9 november 2020 

Belangrijke data: 

 

09 november  Start levering School fruit 

14 november   Intocht Sint op televisie 
16 november  OR via teams: 13.00 uur 

04 december  Sinterklaas op school 
18 december t/m 3 januari  Kerstvakantie   
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  

 

Coronaregels 

Zoals u waarschijnlijk gehoord heeft, is bij een aantal families een gezinslid positief getest op 

corona. Deze gezinnen hebben ons hiervan meteen op de hoogte gebracht en de overige 

gezinsleden zijn in thuisquarantaine gegaan. Als school hebben wij ook overleg gehad met de GGD.  

Wij hanteren de regels zoals die vanuit de GGD aan ons zijn doorgegeven. Wij begrijpen dat u zich 

zorgen maakt, maar vooralsnog is dat niet nodig. De kans is klein dat kinderen besmet raken, 

maar het kan altijd. 

Belangrijk is dat wij ons met elkaar houden aan de voorschriften en richtlijnen van het RIVM:  

• Houdt 1.5 meter afstand 

• Was je handen regelmatig 

• Nies in je ellenboog 

• Bij klachten: laat je testen  

• Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. 

Hoe voorzichtig wij ook allemaal zijn, toch kan het gebeuren dat u of een gezinslid positief test. 

Belangrijk is om dit dan meteen aan school door te geven zodat wij ook maatregelen kunnen 

nemen. De leerkracht houdt via teams wekelijks contact met een leerling in thuisquarantaine en zal 

zorgen voor werk dat de leerling thuis kan maken.  

 

Zo zorgen we er samen voor dat de school open kan blijven en ons onderwijs door kan blijven 

gaan.  

 

Verplaatsing Kooklessen  

Afgelopen dinsdag kon de kookles niet doorgaan. Om de leerlingen toch drie lessen aan te bieden, 

is de kookles verplaatst naar dinsdag 10 november.  

Kooklessen van groep B zijn op dinsdag 17 november, 24 november en 1 december.  

 

Schoolfruit 

Ook dit jaar is onze school weer geselecteerd voor het gratis schoolfruit project. We hebben 

gemerkt dat de kinderen door dit project meer fruit en groente zijn gaan eten en dat is super!! 

Het schoolfruitproject start in week 46 (9 november-13 november ‘20).  

Het schoolfruit is corona-proof. Het betreft fruit dat niet hoeft te worden schoongemaakt. 

 

  



 

 

Sint Maarten 

Dit jaar zal er geen Sint Maarten gevierd worden op school. Gezien de ontwikkelingen 

rond het Corona-virus vinden wij het als school geen goed voorbeeld om lampionnen te 

maken en daarmee de kinderen langs de deuren te laten gaan. Wij hopen dat u hiervoor 

begrip heeft en ook met uw kinderen niet langs de deuren zal gaan. 

 

Ontwikkelingen Peuterspeelzaal  
Stichting Spaarnesant, waar onze school bij hoort, heeft 2 peuterspeelzalen: één groep 
op de Piramide en twee groepen op de Globe. In Haarlem zijn een aantal grotere 

organisaties voor Kinderopvang die ook peuterspeelzalen hebben. In goed overleg is 
besloten dat onze speelzalen met ingang van 1 januari bij HERO worden ondergebracht.   
De speelzaal blijft in onze school. 
  
Voor u als ouders betekent dit dat berichtgeving over betaling, in- en uitschrijving en 

andere administratieve zaken vanaf januari 2021 via Hero zullen gaan. 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  Heeft u vragen dan kunt u 
contact op nemen met Stichting Spaarnesant via, info@spaarnesant.nl    
 
 

Vriendelijke groet,   

Team OBS de Piramide 
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