
 

 

                                              Ouderinfo 6 september ’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,  
 
Verhuizen en nieuw telefoonnummer 
Het valt ons op dat veel telefoonnummers die wij op school hebben niet kloppen. Het is belangrijk 
dat wij de juiste telefoonnummers van u hebben zodat wij u kunnen bereiken wanneer er iets is 
met uw kind. Wilt u een nieuw nummer gelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan juf 
Manon of juf Jaqueline? 
Ook willen wij u vragen wanneer u verhuisd bent uw nieuwe adres aan ons door te geven.  
 
Op tijd op school komen 
Het is belangrijk dat u uw kinderen op tijd naar school brengt. De lessen starten om 8.30 uur. 
Vanaf 8.15 uur staat er een pleinwacht op het plein en om 8.20 uur gaat de bel zodat de kinderen 
naar binnen kunnen en de lessen op tijd kunnen beginnen.  
 
ICT-les vernieuwd! 
Vanaf volgende week start meester Hassan met de ICT-lessen. Alle oude computers zijn vervangen 
door IPads met toetsenbord. Deze IPads hebben meer mogelijkheden. Dit jaar gaan we 
proefdraaien met een nieuwe ICT-methode Basicly in enkele groepen. Natuurlijk zal meester 
Hassan ook doorgaan met zijn lessen 
programmeren waarbij de Beebot, Bluebot NAO-
robot en Ozobot ingezet worden in gr. 1 t/m 8. 
We wensen alle kinderen veel ICT-plezier het 
komend schooljaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Leerlingenraad. 
Ook dit schooljaar wordt er weer een leerlingenraad opgezet op onze school. 
De komende weken zullen er in groep 5 t/m 8 verkiezingen zijn. Uit elke groep worden twee 
leerlingen gekozen die in de leerlingenraad plaats nemen.  
Vind je het leuk om mee te denken over onderwerpen in de school en wil je graag in de 
leerlingenraad, geef dit dan aan bij de leerkracht van je groep. Juf Jaqueline en juf Ilse zitten 
namens het team in de leerlingenraad. 
Heb je leuke ideeën, maar wil je niet in de leerlingenraad, dan kun je je idee opschrijven en in de 
brievenbus van de leerlingenraad stoppen. De ideeën worden tijdens de leerlingenraad gelezen en 
besproken. Natuurlijk meten ideeën wel uit te voeren zijn. 
 
Inschrijven groep 1 
Heeft u een zoon/dochter van bijna vier jaar en wilt u graag dat uw kind naar onze school komt, 
maak dan een afspraak met juf Jaqueline. Van de gemeente heeft u een aanmeldformulier 
ontvangen. U kunt dit formulier meenemen. Ook als u dit formulier niet heeft helpt de school u 
verder. 
 
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 
 
Tegemoetkoming schoolkosten. 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer met informatie over tegemoetkoming schoolkosten. Met 
vragen kunt u altijd terecht bij juf Louiza. 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 
 
 



 

 

 
 


