Ouderinfo 4 januari 2021
Belangrijke data:
18 December t/m 3 Januari
Kerstvakantie
Datum volgt
Project: Week van het Geloof
Datum volgt
Start Cito M afname
16 Februari
Studiedag: Alle kinderen vrij
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Team OBS de Piramide wenst u allen een gelukkig en vooral gezond 2021!!!
De kerstvakantie zit erop! We hopen dat jullie gezellige dagen gehad hebben met elkaar.
Helaas kunnen we niet starten zoals we zouden willen en gaat zoals het er nu uit ziet de school pas
over twee weken open.
Nog even de afspraken op een rijtje:

•
•

De kinderen hebben weekplanningen meegekregen waarop staat wat ze per dag moeten
doen. Wij hebben de kinderen verteld niet vooruit te werken zodat ze hun volle aandacht
op het werk van de dag kunnen richten.
De kinderen hebben een rooster ontvangen. 2x per week bellen de leerkrachten in met de
kinderen volgens het rooster. Let dus goed op de afgesproken tijd.

•

De kinderen kunnen via social schools vragen stellen indien noodzakelijk. Dit kan alleen
tussen 8.30 uur en 14.15 uur. Vragen die erna gesteld worden, worden de volgende dag
beantwoord.

•

Het is NIET de bedoeling dat uw kind via teams of social schools gaat chatten. Daar kan uw
kind WhatsApp voor gebruiken. Ouders van kinderen die dit wel blijven doen zullen gebeld
worden door de leerkracht van hun kind. Als het chatten doorgaat, worden deze kinderen
geblokkeerd. Natuurlijk hopen we niet we dit moeten gaan uitvoeren, want dan missen u
en uw kind informatie van de school.

•

Stichting Spaarnesant is beheerder van de iPads die uitgeleend zijn. Zij kunnen zien hoe de
iPads gebruikt worden. Wij worden ingeseind als kinderen op verkeerde wijze omgaan met
de iPads en ook dan kan het zijn dat uw kind geblokkeerd wordt.

•

De geplande Cito toetsen in januari ’21 worden uitgesteld. U krijgt nog bericht wanneer we
de toetsen af gaan nemen.

•
•

Door de lockdown zal het project: Week van het geloof, verplaatst worden.
Heeft u problemen met Teams dan kunt u een Social Schools sturen naar meester Hassan.
Hij zit klaar om u te helpen.

•

Heeft u vragen, neem via Social schools contact op met ons. Mailen kan ook:
info@piramide-haarlem.nl. Berichten die hier naar toe gestuurd worden, worden direct
ontvangen door juf Jaqueline en juf Manon.
Er is opvang geregeld voor enkele kinderen. Dit is in overleg gegaan met ouders, CJG
coach en school.

•

We hopen dat de scholen na twee weken weer open gaan zodat we alle kinderen weer op school
zien en les kunnen geven zoals we gewend zijn.
Hierover wordt u natuurlijk tijdig ingelicht.

Poffertjesfeest op het schoolplein
Het poffertjesfeest is niet doorgegaan wegens de lockdown. Zo gauw het wel weer kan gaan we
deze activiteit alsnog uitvoeren maar dan in een andere sfeer.
Kerstfeest dit jaar
Ook het kerstontbijt is niet doorgegaan. We willen in januari ‘21 een nieuwjaarsontbijt organiseren,
zo gauw dit weer mogelijk is. Zo kunnen de leuke activiteiten die we in december gepland hadden
toch nog plaatsvinden en maken we van de komende maand ook een gezellige tijd.
Het Jeugdfonds betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kinderen
Bezig zijn met sport of dansen is leuk én belangrijk. Juist nu. Bewegen houdt uw kind gezond, het
maakt nieuwe vrienden, leert doorzetten, krijgt meer zelfvertrouwen en maakt plezier. Wist u dat
kinderen die veel sporten of hun creativiteit gebruiken vaak beter presteren op school? Reden
genoeg om uw kind lekker actief te laten zijn. We willen dat alle kinderen de kans krijgen om bij
een club te sporten, te dansen, te dj-en of andere kunst- en cultuurlessen te volgen.
Daarom werken wij het hele jaar door samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds
betaalt voor gezinnen met een Haarlem of Zandvoort Pas per kind per jaar maximaal €225,- voor
sport- en €450,- voor dans- of cultuurlessen en als daarvan geld over is ook voor kleding of
materialen. Mooi om uw kinderen hiermee rond de feestdagen blij te maken. Lees hier eerst
meer. De aanvraag kunt u via juf Ilse bij ons op school doen.
Meer info: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

