
 

 

                                              Nieuwsbrief 29 augustus ‘22 
 
Belangrijke data: 
29 augustus Koffieochtend  
06 september                             Studiedag: gr. 1 t/m 8 vrij 
12 september OR 13.00 u 
13 september Start muziekles gr.1 t/m 8 door juf Sandra  
13 september Infomiddag 
19/20 september Drempelonderzoek gr 8 
26 september Studiedag: gr. 1-8 vrij 
27 september Schoolfotograaf 
28 september Kikid gr.  7 
29 september Voorstelling gr. 7 
03-14 oktober Voortgangsgesprekken groep 1-7 
 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
03 oktober OR 13.00 uur 
05 oktober Start Kinderboekenweek 
05 oktober Koffieochtend moeders 
07 oktober Koffieochtend vaders 
17-21 oktober Herfstvakantie

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Nieuwe collega’s 
De zomervakantie zit er weer op en de klassen zien er weer supergezellig uit.  
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Het weer is prachtig geweest, dus dat was 
al top! 
Dit jaar is er weer een schakelklas en juf Marike is de nieuwe juf. Zij werkt op maandag t/m 
donderdag.  
Juf Lisa is weer terug en wel op maandag en dinsdag. Op woensdag zal juf Sem voorlopig in groep 
8 staan. Zij vervangt de komende maanden juf Lisa op de woensdag. Donderdag en vrijdag staat 
juf Dionne voor groep 8, net zoals het vorig jaar.  
In september start juf Sandra. Zij geeft op dinsdag aan alle groepen muziekles. Daar zijn we heel 
blij mee! 
 
Nieuwe hoofdingang 
De hoofdingang heeft een opknapbeurt gehad en we zijn erg tevreden over het resultaat! Alleen de 
naam van de school en het logo moet nog worden geplaatst. 
De containers staan nu achter het fietsenhok van de leerkrachten. Dat is ook een hele verbetering. 
 
Leerlingen die met de fiets komen plaatsten hun fiets tegen de palen bij de nieuwe fietsenstalling 
van de leerlingen. Het is niet toegestaan fietsen tegen het hek te zetten of los neer te zetten. Zo 
blijft het netjes bij de hoofdingang. 
 
Welkom nieuwe leerlingen! 
Dit jaar starten er een aantal nieuwe leerlingen bij ons in gr 1,2,3,4 en 5. We heten ze van harte 
welkom en we hopen dat ze zich snel thuis voelen bij ons op school. 
 
 
 
 



 

 

Ouderactiviteiten 
We starten maandagochtend met een koffieochtend. Zo hebben we de kans om weer even bij te 
praten met elkaar. 
Juf Louiza is er voorlopig niet. Ook juf Marja start iets later. We houden u op de hoogte. 
 
Ouders in de school: 
Als u graag wilt kijken in welke klas uw kind komt mag u maandagochtend 29 augustus even mee 
naar binnen met uw kind. 
Vanaf dinsdag mogen ouders van groep 1 en 2 hun kind elke dag naar binnen brengen. Ouders 
mogen echter niet mee in de klas. Ouders van groep 3 t/m 8 zetten hun kind af op het plein zoals 
u al gewend bent. 
Ouders wachten na schooltijd op het plein op hun kind. 
 
Schoolafspraken 
Omdat we een lange tijd niet op school zijn geweest herhalen we aan het begin van het schooljaar 
even wat schoolafspraken: 

• Iedere klas krijgt een eigen plofbal en basketbal. Deze wordt in de klas bewaard. Uitlenen 
aan een andere groep is niet mogelijk. 

• Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is. De deur gaat om 8.20 u open. Als uit de 
administratie blijkt dat uw kind regelmatig te laat is, zal de directie contact met u opnemen 
in verband met leerplicht. 

• We zijn een gezonde school, dus wilt u uw kind een gezond tussendoortje meegeven en 
een gezonde lunch? Geen koek, cake, croissant a.u.b. Ons team is hier alert op. 

• Fietsen van de kinderen worden niet los gestald maar tegen de houten balken van de 
fietsenstalling die voor de leerlingen is gemaakt. 

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 
 


