
 

 

                                              Ouderinfo 13 september ’21 
 
 
Belangrijke data: 
 
13-14 september Drempelonderzoek groep 8 verplaatst 
14 september MR 19.00 uur 
14 september Groep 5 naar de schouwburg 
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,  
 
Huiswerkbegeleiding 
U ontvangt dinsdag 14 september van de school een bericht of de huiswerkbegeleiding doorgaat. 
Omdat groep 6 en 7 in quarantaine zitten en enkele schakelklasgroepen ook, zijn lang niet alle 
huiswerkstrookjes al terug op school. Groep 8 krijgt vandaag de huiswerkbriefjes mee. 
We houden u op de hoogte. 
 
Drempeltoets groep 8 
Maandag 13 en dinsdag 14 september stond de drempeltoets gepland. Het afnemen van de toets 
wordt verplaatst. 
Juf Lisa plant de Drempeltoets in als alle kinderen van groep 8 weer op school zijn. U zult hierover 
geïnformeerd worden. 
 
Studiedagen 
Vrijdag 17 september en maandag 20 september zijn de kinderen vrij omdat het team van OBS de 
Piramide dan twee studiedagen heeft. Dinsdag 21 september starten de lessen weer! 
 
Afmelden leerlingen 
Wanneer u kind ziek is en niet naar school kan komen dan vragen we u om uw kind zelf af te 
melden. U kunt dat bij voorkeur telefonisch doen voor 8.30 uur op telefoonnummer 5338064. 
Het komt nu vaak voor dat leerlingen niet worden afgemeld en dat wij u als ouder moeten 
nabellen. 
 
Juf Sigrid en meester Rachid (A-poolers van Spaarnesant) 
Juf Sigrid werkt op maandag en dinsdag bij ons op school als zijn niet hoeft in te vallen op een 
andere school van Spaarnesant. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Juf Sigrid ondersteunt 
ons waar nodig is.  
Ook meester Rachid komt dit schooljaar op dinsdag en vrijdag naar onze school als hij niet hoeft in 
te vallen op een andere school van Spaarnesant. Hij geeft dan o.a. altijd een hele leuke 
kleutergymles aan groep 1 en 2 en ondersteunt bij de pauzes en waar nodig is. 
Op maandag en donderdag geeft meester Rachid gymles aan groep 3 t/m 8 zoals bekend. 
 



 

 

 
 
Bezoek dokter en tandarts 
Een bezoek aan de huisarts en tandarts kan voorkomen maar wij vragen u dit zoveel mogelijk na 
schooltijd te plannen. Wij merken dat veel kinderen onder schooltijd naar de huisarts of tandarts 
gaan en daarvoor een ochtend of middag niet op school zijn. Wij vragen u dan ook om deze 
afspraken na 14.15 uur te plannen.  
 
Summer ‘21 
In de zomervakantie hebben verschillende leerlingen van onze school meegedaan aan het 
programma Summer ’21, georganiseerd door Triple Threat. Het evenement was een groot succes! 
Er is een leuk filmpje gemaakt om u een indruk te geven van alle activiteiten en evenementen. 
Door onderstaande link aan te klikken kunt u het filmpje bekijken. In de zomer van het komend 
jaar zal Summer ’22 georganiseerd worden. 
https://vimeo.com/597268106/26659290db 
 
Controle parkeren 
Vanaf volgende week gaat de politie 3x per week streng controleren op het parkeren bij het halen 
en brengen van de leerlingen op de Duitslandlaan en op de Belgiëlaan. Wilt u a.u.b. niet dubbel 
parkeren en ervoor zorgen dat onze leerlingen veilig naar school en naar huis kunnen gaan? Er 
ontstaan nu gevaarlijke situaties waardoor het zicht op de weg niet goed is.  
 
Ouderbijdrage 
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? 
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 
 
U kunt de ouderbijdrage voor groep 1 t/m 8 overmaken op: 
OBS De Piramide Europa 
IBAN Banknummer: NL14ABNA0622233289 
ABN Amro Haarlem 
 
De kinderraad van Haarlem 
Woensdag is de kinderraad van Haarlem geïnstalleerd. Wij zij trots dat twee van onze leerlingen, 
Amira en Fatima uit groep 8, 
deelnemen hieraan.  
Wij wensen hun heel veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 



 

 

 


