
 

 

                                              Ouderinfo 5 juli 2021 
 
 
Belangrijke data: 
 
08 juli Rapport mee naar huis 
09 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 
20 augustus Eerste nieuwsbrief schooljaar ’21 - ‘22 
25 augustus  Koffieochtend moeders 
25 augustus Luizencontrole 
27 augustus Koffieochtend vaders 
7 september MR 19.00 uur 
13-14 september Drempelonderzoek groep 8 
17 september Studiedag: Gr. 1 t/m 8 vrij 
20 september Studiedag: Gr. 1 t/m 8 vrij 
21 september Schoolfotograaf 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Juffendag kleuters 
Maandag 6 juli a.s. vieren wij juffendag bij de kleuters. Op deze maandag starten we gezellig in de 
klas, en in de loop van de ochtend gaan groep 1 en groep 2 samen naar speeltuin de Eenhoorn. 
Daar krijgen de kleuters ook een lekker ijsje. De kinderen zijn op de normale tijd, dus om 13.45 
uur weer bij school op te halen. Wilt u uw kind het tussendoortje en overblijf in de rugtas 
meegeven, zoals altijd? Ook is het handig om makkelijke kleding aan te geven die dag, en geen 
slippers. We hopen op mooi weer! 
 
Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
Het jeugdsport- en cultuurfonds is bezig aan een campagne om zoveel mogelijk kinderen te 
bereiken. Tijdens het afgelopen Corona jaar hebben veel kinderen thuisgezeten, te weinig bewogen 
en bij sommige kinderen zijn er ook Coronakilo’s bijgekomen. Hoog tijd om je eens te oriënteren 
op een lidmaatschap voor een sport of cultuuractiviteit als streetdance, muziek maken. In de 
gemeente Haarlem is het sporten of een cultuuractiviteit met een Haarlem Pas gratis! De 
contributie en soms ook de materialen worden volledig betaald. Juf Ilse, die op de Piramide de 
contactpersoon is voor het fonds, is in alle groepen langs geweest om dit extra te promoten. 
Sommige kinderen hebben al een folder meegenomen. Wilt u na de zomervakantie een sport of 
cultuuractiviteit zoeken voor uw kind, maak dan eens een afspraak met juf Ilse. Hopelijk kunnen 
we komend schooljaar veel extra kinderen aanmelden bij het jeugdsport- of cultuurfonds! 
 
Ouderplanner 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de ouderplanner schooljaar 2021-2022 met alle activiteiten en 
belangrijke informatie voor het komend jaar. Bewaart u de planner goed? Het kan zijn dat data 
veranderen of activiteiten niet doorgaan. U ontvangt hier dan informatie over in de nieuwsbrief die 
u altijd vrijdags ontvangt. 
 
Informatie Kidsdag in de Zomervakantie! 
Ook dit jaar wordt er voor de jeugd in Schalkwijk een gezellige en sportieve Kidsdag georganiseerd 
met veel spelletjes en een heus kampvuur. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie 
hierover. 
 



 

 

Milieubende in groep 7 op bezoek 
Een verslagje van Redouan en Riad uit groep 7: 
Wij vonden de milieubende heel leuk. 
Eerst kregen we een voorstelling daarna kregen we een geel-rood/ 
groen-blauw antwoorden papiertje waar je je eigen kleur kon kiezen 
Elke kleur heeft een betekenis, een denker-doener-roeper-dromer. 
Er waren stellingen die over het milieu gingen. 
Toen kregen we een milieuheldenboek waar we een tekening moesten maken van een oplossing 
dat we moesten bedenken om het milieu beter te maken. Er waren wel meer dan 15 ideeën! En 
vandaag kregen we een prijs als bedankje dat we mee hebben gedaan. 
 
Tegemoetkoming schoolkosten 
Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur en dat betekent dat ouders weer tegen extra kosten 
aanlopen voor hun schoolgaande kind(eren).  Denk dan aan de aanschaf van een schooltas, een 
schoolreisje, materiaalkosten voor handvaardigheid of de ouderbijdrage. Voor ouders die moeten 
rondkomen van een minimum inkomen kunnen deze extra kosten net  te veel zijn. 
De gemeente kan deze ouders helpen om de extra kosten (gedeeltelijk) te vergoeden. Vanaf 1 juli 
kan de tegemoetkoming Schoolkosten voor het schooljaar 2021 -2022 worden aangevraagd.  
  
Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er in Haarlem ook een Stichting Leergeld! Kijk 
voor meer informatie op www. leergeldhaarlemzandvoort.nl   

 
 
Vriendelijke groet, 
Team OBS de Piramide 


