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Belangrijke data:
16 December
Poffertjesfeest op het plein!
17 December
Kerstontbijt in de klas
18 December t/m 3 Januari
Kerstvakantie
11 t/m 22 Januari
Project: Week van het geloof
18 Januari
Start Cito M afname
16 Februari
Studiedag: Alle kinderen vrij
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Poffertjesfeest op het schoolplein
Op woensdag 16 december staat er in de ochtend een poffertjeskraam op het schoolplein! Alle
kinderen worden deze dag tussen 11.00 uur en 14.00 uur getrakteerd op versgebakken poffertjes,
gebakken door medewerkers van restaurant Barboef! Ook is er een meet and greet met de
kerstman mogelijk! We zetten gezellige kerstmuziek aan en zo maken we er voor de kinderen een
extra sfeervolle ochtend van. Wij hebben er nu al zin in!
Kerstfeest dit jaar
Net als Sinterklaas, zal ook het kerstfeest dit jaar anders zijn. In plaats van een
kerstdiner, houden we dit jaar een kerstontbijt. Het is hierbij de bedoeling dat de kinderen
met hun mooie kleding aan, in hun eigen versierde lokaal, een lekker ontbijtje eten. De
kinderen moeten hun eigen ontbijt meenemen en bord, beker en bestek, dit vanwege de
Corona-regels. We maken er een gezellige maaltijd van. Denkt u er wel aan dat als de
kinderen gaan buiten spelen, hun kleren vies kunnen worden.
Afscheid van juf Helma en juf Marja
Helaas moeten wij afscheid gaan nemen van twee trouwe collega’s: Juf Helma en juf Marja. Zij
gaan beiden in januari ’21 met pensioen. Door de Corona maatregelen is het niet mogelijk een
feestelijk afscheid te organiseren. Dat vinden we heel jammer! We proberen in de toekomst nog
iets leuks te regelen en houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte.
Juf Helma heeft bijna 17 jaar als leraar ondersteuner bij ons gewerkt, vooral bij de kleuters. Ook
heeft ze vaak geholpen bij de peuters en heeft ze meegedacht over gezondheid in de werkgroep
gezonde school. Op woensdag gaf zij les in groep 2. De laatste jaren heeft ze met veel plezier ook
leerlingen in groep 3 en 4 ondersteund. We gaan haar enthousiasme en inzet enorm missen!
De week na de Kerstvakantie is haar laatste werkweek. Dan is ze dus nog even op school. Lieve juf
Helma, bedankt voor de fijne samenwerking en al je inzet voor onze school en onze kinderen!
Een persoonlijk bericht van juf Helma:
Beste ouders,
Na bijna 17 jaar op de Piramide gewerkt te hebben ga ik deze school verlaten.
Ik ga met pensioen en donderdag 7 januari ’21 zal mijn laatste werkdag zijn. Ik heb altijd met veel
plezier met de kinderen en de collega’s gewerkt.
Ik ga met pijn in mijn hart weg en zal jullie allemaal heel erg gaan missen.
Ik wens jullie alle goeds toe!
Lief Juf Helma

Juf Marja gaat ook met pensioen. Zij heeft een aantal jaren les gegeven in verschillende groepen
en is daarna VVE coördinator geworden en heeft zich erg ingezet voor onze peuterspeelzaal de Mini
Piramide. Ook heeft zij met veel plezier de leerlingenraad en de speelpraatgroep begeleid. Samen
met juf Louiza heeft ze zich met groot succes ingezet om de ouderbetrokkenheid te vergroten, door
o.a. de schoolreizen voor moeders te organiseren, themamiddagen te verzorgen en door het geven
van Nederlandse les aan onze moeders. We zullen haar spontaniteit en enthousiaste inzet op onze
school niet vergeten en gaan ook haar heel erg missen! Lieve juf Marja, bedankt voor alles wat je
voor onze kinderen, onze ouders en ons team hebt gedaan!!
Een persoonlijk bericht van juf Marja:
Lieve ouders,
Na 17,5 jaar op de Piramide te hebben gewerkt ga ik per 01-01-2021 met pensioen. Ik krijg dan
meer tijd om andere dingen te gaan doen. Ik heb hier met veel plezier gewerkt en vond het altijd
heel leuk om met jullie te praten en activiteiten te doen. Dat zal ik gaan missen.
Ik wens jullie met jullie kinderen een mooie toekomst. Wellicht zien we elkaar nog eens! Liefs
Marja
Nieuw ouderlid voor onze Medezeggenschapsraad (MR)
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR). De rol van de MR is meepraten
over het beleid van het schoolbestuur. Op onze school bestaat de MR uit twee personeelsleden en
twee ouders. Bij de MR van De Piramide zal binnenkort een ouder vervangen worden. Gwen, moeder
van Faith in groep 8, zal aan het einde van het schooljaar de MR moeten verlaten. Voor deze plek
zoeken wij een nieuwe ouder die de MR wil komen versterken. Als MR-lid kunt je een positieve
bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van je kind. Je bent nauw betrokken bij de
school, kunt meepraten en beslissen over het beleid. Je krijgt meer contact met andere ouders, het
team en de directie. Lijkt het jou als ouder leuk om deel te nemen aan de MR? Neem dan contact op
met Bekir Alpaydin, vader van Simay in groep 4, via het emailadres mr.europawijk@piramidehaarlem.nl of met Manon van Zalen via het emailadres manon.van.zalen@piramide-haarlem.nl
Met vriendelijke groet, Bekir Alpaydin, voorzitter MR
Schalkwijk aan Zet
Er is besloten om de stemronde voor de plannen van Schalkwijk aan Zet met 3 dagen te
verlengen.
Schalkwijkers kunnen tot en met zondag 13 december tot 24.00 uur nog stemmen op de plannen
die door de eerste ronde heen zijn. Heeft u nog niet gestemd en vindt u het plan voor een
aantrekkelijk kleuterplein een goed idee, stem dan alsnog op dit plan dat ingebracht is door onze
juffen van de onderbouw via Schalkwijk aan Zet en misschien wordt ons kleuterplein een prachtig
speelplein voor onze jongste leerlingen en voor kinderen in de buurt.
•

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een flyer met informatie over Kanjertrainingen voor
kinderen en een flyer van het Wereld Muziek Theater met informatie over leuke activiteiten
in de Kerstvakantie.

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

