
 

 

                                              Nieuwsbrief 29 augustus ‘22 
 
Belangrijke data: 
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 gr. 5,2,6 
15 september Infomiddag gr 3,4,1 
16 september Infomiddag gr. 8 
22 september Infomiddag groep 7 
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,  
 
Start schooljaar 
We hebben een goede start gehad van het nieuwe schooljaar! Er is rust in de school en de sfeer in 
de groepen is prima. Nieuwe leerlingen zijn al aardig gewend aan hun nieuwe school. Vanaf 
volgende week start de schakelklas met juf Martine en ook de ICT-lessen gaan weer beginnen. 
 
Huiswerkbegeleiding 
De huiswerkbegeleiding gaat nog niet starten. Omdat juf Frouwke en Juf Salima vanaf dit 
schooljaar minder zijn gaan werken gaan we onderzoeken of het nog mogelijk is de 
huiswerkbegeleiding door onze eigen medewerkers te organiseren. U wordt hierover op de hoogte 
gehouden. 
 
Gratis Schoolfruit 
Basisschool de Piramide is een gezonde school. We besteden veel aandacht aan gezond eten en 
stimuleren gezonde traktaties. Het is daarom ook niet toegestaan koek, croissants of andere zoete 
producten mee te geven als tussendoortje en lunch.  
 
Vanaf volgende week start het gratis schoolfruit-project en krijgen de kinderen van woensdag t/m 
vrijdag fruit op school als tussendoortje. We doen al jaren mee aan dit project en we merken dat 
kinderen meer fruit en groente zijn gaan eten en daar zijn we trots op! 
Het project eindigt in februari’23. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Regels en afspraken 
Zoals altijd gaan we in de tweede schoolweek de schoolregels nog eens extra onder de aandacht 
brengen in alle groepen. In groep 1 t/m 3 worden de regels herhaald door het bespreken van de 
pictogrammen poster. 
In groep 4 t/m 8 worden de regels besproken die in het contract sociale vaardigheden staan. 
Kinderen ondertekenen na het bespreken van deze regels het contract. 
 
Uit de kwaliteitesmeter die het vorig jaar bij leerlingen van groep 6 t/m 8, het team en de ouders 
is afgenomen werd duidelijk dat de regels /afspraken bij pesten, grensoverschrijdend gedrag en 
afspraken in de school aandacht behoeven. Daarom nemen we de regels tijdens de komende 
studiedag door en passen we deze aan indien nodig. U ontvangt de schoolregels, het contract 
sociale vaardigheden en de afspraken bij ongewenst gedrag komende week. 
Het aangepaste gedragsprotocol kunt u eind volgende week op de website vinden. 
 
Informatiemiddag 
Ieder jaar organiseert de school een informatiemiddag voor ouders. Tijdens deze bijeenkomst kunt 
u kennis maken met de leerkracht (en) en ondersteuners van uw kind en vertelt de leerkracht van 
uw kind wat er dit schooljaar aangeboden gaat worden in de groep. We organiseren deze 
infomiddag dit jaar op vier dagen zodat ouders met meerdere kinderen naar verschillende groepen 
kunnen gaan. Omdat de leerkrachten van groep 7 en 8 graag beiden aanwezig willen zijn bij de 
informatiemiddag hebben zij zelf een geschikte datum gekozen. 
 
Dinsdag 13 september: 
14.30-15.00 uur: groep 5 en 2 
15.00-15.30 uur: groep 6  
 
Donderdag 15 september: 
14.30 -15.00 uur: groep 3 en 4 
15.00-15.30 uur: groep 1  
 
Vrijdag 16 september 
14.30-15.00 uur: groep 8 
 
Donderdag 22 september 
14.30-15.00 uur: groep 7 
 
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 
 
Flyers 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u twee flyers 
Tegemoetkoming schoolkosten: Heeft u een Haarlempas of een laag inkomen en geen 
Haarlempas dan kunt u in de folder lezen of u in aanmerking komt. Heeft u vragen, kom dan 
gerust naar school. Wij proberen u dan verder te helpen. 
Centrum voor jeugd en gezin organiseert een ouderavond over Effectief communiceren met uw 
kind. Info vindt u in de bijlage. 
 
Vriendelijke groet,  
Team OBS de Piramide 
 


