
 

 

                                              Ouderinfo 20 september ’21 
 
 
Belangrijke data: 
 
17 september Studiedag: Gr. 1 t/m 8 vrij 
20 september Studiedag: Gr. 1 t/m 8 vrij 
21 september Schoolfotograaf 
28 en 29 september  Afname Drempelonderzoek groep 8 
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,  
 
Studiedagen 
Vrijdag 17 september en maandag 20 september zijn de kinderen vrij omdat het team van OBS de 
Piramide twee studiedagen heeft. Dinsdag 21 september starten de lessen weer! 
 
De schoolfotograaf 
Dinsdag 21 september komt de schoolfotograaf op school! Er worden dan portretfoto’s gemaakt 
van alle kinderen. Alleen broertjes en zusjes die op school zitten gaan samen op de foto. Er kunnen 
helaas nog geen foto’s gemaakt worden met kleine broertjes of zusjes die niet op school zitten.  
 
Social media 
Het komt helaas de laatste tijd regelmatig voor dat enkele leerlingen elkaar zeer respectloos 
benaderen via social media zoals op Whats app, Instagram of via games. Wij schrikken van de 
teksten die leerlingen naar elkaar sturen. Ruzies of spanningen spelen dan door op school. Wij 
keuren grensoverschrijdend gedrag via social media af en treden hier ook tegen op. Om deze vorm 
van conflicten op te lossen lichten we gelijk ouders in. Door samen te werken kunnen we deze 
vorm van ongewenst gedrag effectiever stoppen. 
We willen u daarom ook vragen het gebruik van social media bij uw kind in de gaten te houden om 
grotere problemen te voorkomen. 
 
Huiswerkbegeleiding 
De huiswerkbegeleiding gaat starten op dinsdag 21 september van 14.15 uur tot 15.00 uur. Juf 
Mirte neemt a.s. dinsdag de groep van meester Peter over. Denkt u aan het inleveren van het 
huiswerkstrookje? 
Groep 6: juf Salima 
Groep 7: meester Peter 
Groep 7: juf Frouwke 
 
Drempeltoets groep 8 
De drempeltoets is zoals u heeft gehoord verplaatst omdat er een aantal leerlingen in quarantaine 
zaten. De drempeltoets wordt afgenomen op 28 en 29 september ‘21. Dit is op tijd om de uitslag 
mee te nemen bij de voorlopig adviesgesprekken.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Naschoolse activiteiten 
Vandaag heeft uw kind een brief meegekregen met informatie over de naschoolse activiteiten die 
starten in week 40. We zijn blij dat we eindelijk weer kunnen starten met sporten of muziek na 
schooltijd!!! 
Wilt u de strookjes zorgvuldig invullen? De strookjes kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht 
van uw kind. Inleveren kan tot 30 september ’21. Daarna worden de aangemelde kinderen 
ingedeeld in groepen en is deelname niet meer mogelijk. 
 
U heeft ook een strippenkaart ontvangen. Met deze strippenkaart van Sport Support kunnen 
kleuters, jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen een gratis proefles doen naar keuze. Meer 
informatie vindt u op www.sportindewijk.nl 
 
Workshops JGZ 
Het JGZ biedt voor ouders weer interessante workshops aan. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een 
flyer met meer informatie. 
 
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 
 
 
Vriendelijke groet 
Team OBS de Piramide 
 


