Ouderinfo 12 april 2021
Belangrijke data:
12 april
13 april
16 april

Start Ramadan
Leerlingenraad 13.00-13.30 uur
Verslag voortgangsgesprek mee naar
huis
19 april – 23 april
Projectweek: Lang leve de Koning!
20 en 21 april
Ieptoets in groep 8
24 april t/m 9 mei
Meivakantie
13 en 14 mei
Hemelvaart: gr.1 t/m 8 vrij
28 mei
Olympische dag groep 8
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Veiligheid en verkeer rond de school
Zoals u deze week heeft kunnen zien handhaaft de gemeente op dit moment bij onze school, om
ervoor te zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen. Er wordt door de handhavers vooral gelet
op het veilig parkeren van de auto’s tijdens het brengen en halen van onze leerlingen. Ook heeft
de school een aanvraag naar de gemeente gestuurd voor een zebrapad bij de Belgiëlaan ter hoogte
van het schoolplein. Dit was een verzoek van de ouderraad. U wordt hierover vanzelfsprekend op
de hoogte gehouden.
Oproep nieuwe ouderleden medezeggenschapsraad (MR)
In januari/februari 2021 hebben wij een oproep gedaan voor een nieuw ouderlid in onze
medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad zitten twee ouders en twee teamleden. Eén
van de ouderleden gaat de MR verlaten aan het einde van dit schooljaar. Zij heeft volgend
schooljaar geen kinderen meer op OBS de Piramide. Vindt u het leuk om mee te denken en mee te
praten over de uitgangspunten van school, de formatie en andere zaken dan kunt u zich
aanmelden. U kunt veel informatie vinden over de MR op onze website www.piramide-haarlem.nl
Ook kunt u contact op nemen met Bekir Alpaydin, voorzitter van de MR en vader van Simay uit
groep 4 of Juf Lisa of juf Manon die namens het team in de MR zitten.
Er is tot nu toe één ouder die zich heeft aangemeld, maar wij willen de andere ouders de
mogelijkheid bieden om zich tot vrijdag 23 april ook aan te melden. Na de meivakantie zullen er
dan gesprekken zijn met alle aangemelde ouders.
Project: lang leve de Koning!
Vanaf maandag 19 april t/m vrijdag 23 april , organiseert de school het project: Lang leve de
Koning! Tijdens de gymles zet meester Rachid spelletjes klaar passend bij de Koningsspelen.
Ook in de klassen wordt er aandacht besteed aan dit thema: koningen en koninginnen, sprookjes,
het Koningshuis, de koningsspelen. Volgende week ontvangt u meer uitleg hierover.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

