
 

 

                                              Ouderinfo 30 augustus ‘21 
 
 
Belangrijke data: 
 
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 
04 oktober Voortgangsgesprekken 
04 oktober Start blok 1 naschoolse activiteiten 
06 oktober Start Kinderboekenweek: Worden wat je 

wilt! 
15 oktober Einde Kinderboekenweek 
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Eerste schoolweek 
De eerste schoolweek is alweer voorbij! Het is fijn alle kinderen weer te zien en alle ouders te 
kunnen begroeten op het plein. We zijn lekker rustig opgestart en de nieuwe leerlingen zijn al 
aardig gewend. Ook de koffieochtenden voor de moeders en de vader op het plein werden goed 
bezocht en het is fijn om even bij te praten met elkaar. Er hangt een goede sfeer in de school. 
De schakelklassen zijn opgestarte en de komende week starten de computerlessen van meester 
Hassan. De kinderen gaan dit jaar werken met gloednieuwe IPads met een toetsenbord!  
 
Informatiebrief (in plaats van de informatiemiddag): 
Omdat ouders niet de school in mogen komen gaan we u dit jaar weer digitaal informeren over de 
gang van zaken in de groep van uw kind. U ontvangt dinsdag a.s. na schooltijd een informatiebief 
van de leerkracht van uw kind zodat u weet wat uw kind dit schooljaar aangeboden krijgt en welke 
afspraken van belang zijn.  
Zo bent u toch geïnformeerd en u kunt natuurlijk altijd vragen stellen via Social Schools of contact 
opnemen met school als er iets niet duidelijk is. 
 
Bespreken schoolregels 
Dinsdag 31 augustus bespreken we zoals elk jaar aan het begin van het schooljaar de schoolregels 
in de groepen. Deze staan ook vermeld in het informatieboekje van onze school. Het 
informatieboekje en de schoolgids vindt u op onze website: www.piramide-haarlem.nl 
Groep 1 t/m 3 bespreekt de regels met behulp van pictogrammen.  
In groep 4 t/m 8 wordt het sociale vaardigheden-contract besproken met de kinderen en zij 
ondertekenen dit dan in de klas. 
Zo zijn alle belangrijke regels weer even herhaald en weet iedereen wat de afspraken zijn bij ons 
op school. 
 
Overblijfouders 
We zijn nog op zoek naar overblijfouders. Wilt u de school helpen dan kunt u dit melden bij juf 
Louiza. We zijn heel blij met extra hulp! 
 



 

 

 
 
 
 
Ouderbijdrage 
Zoals elk jaar vragen we van u een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor leuke 
activiteiten op onze school zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, sportdag, Koningsdag, schooltuintjes, 
museumbezoekjes en andere uitstapjes. Allemaal activiteiten die de tijd die uw kind bij ons op 
school doorbrengt extra leuk maakt.  
 
Wij verzoeken u de ouderbijdrage dit jaar zo snel mogelijk te betalen zodat wij naast goed 
onderwijs ook aantrekkelijke activiteiten kunnen organiseren voor uw kind. 
 
Met vragen over de ouderbijdrage kunt u altijd terecht bij juf Louiza of juf Jaqueline. 
1 kind:   € 25,00 
2 kinderen:  € 50,00 
3 kinderen of meer: € 75,00 
 
Ook dit jaar kunt u de ouderbijdrage alléén via de bank betalen. Vele basisscholen en alle 
middelbare scholen innen op deze wijze al het schoolgeld.  
Als internetbankieren voor u echt niet mogelijk is, kunt u dit melden bij Juf Louiza of juf Jaqueline.  
Ook voor een betalingsregeling (bijvoorbeeld betalen in termijnen) kunt u terecht bij juf Jaqueline. 
 
U kunt de ouderbijdrage voor groep 1 t/m 8 overmaken op: 
OBS De Piramide Europa 
IBAN Banknummer: NL14ABNA0622233289 
ABN Amro Haarlem 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 
 
 
 
 


