
 

 

                                              Ouderinfo 23 augustus ‘21 
 
 
Belangrijke data: 
 
25 augustus  Koffieochtend moeders (buiten) 
25 augustus Luizencontrole 
27 augustus Koffieochtend vaders (buiten) 
06 september OR 13.00 uur 
13-14 september Drempelonderzoek groep 8 
14 september MR 19.00 uur 
15 september Koffieochtend moeders 
16 september Koffieochtend vaders 
17 september Studiedag: Gr. 1 t/m 8 vrij 
20 september Studiedag: Gr. 1 t/m 8 vrij 
21 september Schoolfotograaf 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
De zomervakantie is voorbij en maandag 23 augustus starten we met schooljaar 2021-2022. We 
hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en gezond is gebleven. 
We wensen alle nieuwe leerlingen een fijne start bij ons op school en ook juf Audrey heten wij van 
harte welkom! Zij geeft op dinsdag les in groep 2 en op donderdag staat zij in groep 3 samen met 
juf Ilse). 
 
Omdat de Corona regels weer aangepast zijn, is de schooltijd zoals “vroeger” van maandag t/m 
vrijdag: 8.30 uur tot 14.15 uur. De deur gaat om 8.20 uur open. 
 

• Pauze ochtend: 10.30-10.45 uur: groep 3, 4 en 5 
                       10.15-10.30 uur: groep 6, 7 en 8 

• Lunchpauze:     11.45 – 12.15 uur: groep 3, 4 en 5 
                       12.15 – 12.45 uur: groep 6, 7 en 8 

Gymrooster: 
Maandag en donderdag 
08.30 – 09.15 uur Groep 8 
09.15 – 10.00 uur Groep 7 
10.00 – 10.45 uur Groep 6 
10.45 – 11.30 uur Groep 5 
11.30 – 12.45 uur pauze 
12.45 – 13.30 uur Groep 4 
13.30 – 14.15 uur Groep 3 
Wilt u uw kind gymschoenen, een shirt en een sprotbroekje meegeven naar school deze dagen? Ze 
kunnen douchen of zichzelf opfrissen met een washandje. 
 
Koffieochtend moeders 
Woensdag 25 augustus is de eerste koffieochtend voor moeders. Net zoals voor de vakantie wordt 
deze buiten gehouden op het kleuterplein. De koffieochtend is van 8.30-9.00 uur en is voor alle 
moeders van de school. Louiza en Manon verzorgen de koffie en thee. Wij hopen dat het woensdag 
mooi weer is en in ieder geval droog. 
 
 
 



 

 

Update Corona-protocol 
• Het opschrijven van gegevens van bezoekers en ouders blijft noodzakelijk. 
• De hygiëne maatregelen blijven van kracht.  

Denk hierbij aan: 
o Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor 

ten minste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de 
pauze, na toiletgang; 

o Gebruik van papieren handdoekjes; 
o Hoesten/niezen in de elleboog; 
o Niet aan je gezicht zitten; 
o Oppervlakten reinigen met water en zeep. 

• Tussen leerlingen onderling en volwassenen hoeft geen 1,5 
meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
• We moeten mondkapjes gebruiken waar het niet lukt 1,5 m afstand te bewaren. 
• Ophaal-brengzones op het schoolplein blijven zoals het was vóór de vakantie. Ouders 

blijven op het plein en geven hun kind daar af. Er zullen verschillende teamleden op het 
plein staan in de ochtend. 

• De kleuters komen via de kleuteringang binnen. Groep 3 en 4 via het schoolplein en groep 
5 t/m 8 gaat via de nooduitgang naar binnen. Zo voorkomen we drukte in het gebouw en 
nemen we zo min mogelijk risico op besmetting. 

• Wanneer een leerkracht of leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij 
Covid-19 moet deze naar huis. 

• De geplande informatiemiddag gaat niet door. U ontvangt op 31 augustus alle informatie 
over de groep waar uw kind in zit.  

• Is iemand in uw gezin Corona positief getest? De regel is dan dat niet-immune huisgenoten 
blijven thuis. *Immune huisgenoten hoeven niet in quarantaine maar advies is dat zij zich 
wel laten testen na vijf dagen. 

• Als besmetting plaats vindt bij een leerling of personeelslid volgen leerlingen en school de 
instructies van de GGD. 

• Bij verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, neusverkoudheid en keelpijn) mag een leerling 
wel naar school! 

• Uw kind moet thuisblijven bij koorts, benauwdheid en hoesten en het advies is om dan een 
test te laten doen. 

• Het Zomerfeest staat dit jaar wel op het programma maar is nu nog niet uitvoerbaar. We 
hopen heel erg het feest aan het eind van dit schooljaar te kunnen organiseren! 

 
* Een persoon wordt als immuun beschouwd als deze: 
  • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna of   
     AstraZeneca: OF 
  • 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een   
     doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF 
  • 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen: OF 
  • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. 
 
Huiswerkbegeleiding 
De huiswerkbegeleiding start op dinsdag 14 september van 14.15 tot 15.00 uur. 
Omdat we nog maar drie teamleden hebben die de huiswerkbegeleiding kunnen geven wordt de 
huiswerkbegeleiding dit jaar georganiseerd voor groep 6 t/m 8. We adviseren ouders alleen hun 
kind voor de huiswerkbegeleiding op te geven als deze een steuntje in de rug nodig heeft. Er zijn al 
veel leerlingen die heel goed hun huiswerk maken en dat is top! 
In groep 4 wordt in de klas met de kinderen besproken en geoefend hoe ze het leerdictee kunnen 
oefenen en u ontvangt hierover ook informatie. Ook groep 5 helpt de kinderen op weg hiermee. 
Juf Salima: groep 6      



 

 

Juf Frouwke:      groep 7 
Meester Peter:   groep 8 
 
Reminder: 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! 
 
Reminder: 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 
 
 
 
 
 


