
 

 

                                              Nieuwsbrief 12 september ‘22 
 
Belangrijke data: 
12 september Ouderinfo-bijeenkomst 8.30-10.00 uur 
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,  
 
Huiswerkbegeleiding 
Dit jaar kunnen we alleen voor groep 4 en 5 huiswerkbegeleiding organiseren omdat drie leerkrachten die de 
huiswerkbegeleiding voorheen gaven minder zijn gaan werken. Alleen meester Peter geeft dit jaar 
huiswerkbegeleiding op de dinsdag van 14.15 tot 15.00 uur. De huiswerkbegeleiding is alleen voor die 
leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het leren van het leerdictee. We gaan onderzoeken of we 
een andere partner kunnen vinden die huiswerkbegeleiding kan geven. De leerlingen van groep 4 en 5 krijgen 
een inschrijfbriefje mee naar huis. Wilt u dit uiterlijk volgende week vrijdag 16 september inleveren? 
 
Help groep 7 in de strijd tegen oud textiel! 
Groep 7 doet mee aan een leuke wedstrijd; de textielrace! Tien Haarlemse scholen proberen de komende 
weken zo veel mogelijk oud textiel in te zamelen. Door de race leren de leerlingen spelenderwijs over oud 
textiel, de productieomstandigheden ervan en hergebruik van oud textiel. 
De winnaar krijgt een geheel verzorgd schoolreisje naar Nemo! Helpt u mee?  
Vanaf maandag 12 september t/m woensdag 5 oktober staat er een textielcontainer op school. Hier kunt u uw 
oude kleding in kwijt. Let op dat het textiel schoon en droog is! Kapotte kleding is geen probleem. U kunt uw 
kleding ook laten ophalen door leerlingen, dit gaat via de website www.textielrace.nl 
We hopen veel oud textiel in te zamelen en zo ons steentje bij te dragen aan het recyclen en hergebruiken van 
textiel!  
 
Schoolregels basisschool de Piramide 
Deze week hebben alle leerkrachten in de groepen de regels van de school besproken. In de bijlage vindt u het 
contact met de regels van de Piramide, dat we elk jaar bespreken en door de kinderen laten ondertekenen. De 
groepen 1 t/m 3 werken met pictogrammen. Zo is iedereen weer op de hoogte van de regels en afspraken bij 
ons op school.  
 
We gebruiken ook een stappenplan als het gedrag van een leerling niet wenselijk is: Het stappenplan 
grensoverschrijdend gedrag. Hierin staat beschreven wat de school met grensoverschrijdend gedrag bedoelt. 
Zoals u kunt lezen worden ouders op de hoogte gebracht bij overschrijdend gedrag van hun zoon/dochter en 
indien noodzakelijk uitgenodigd voor een gesprek op school.  



 

 

Het team heeft het stappenplan naar aanleiding van bevindingen van het kwaliteitsonderzoek kritisch 
besproken en aangescherpt. Het is zo voor iedereen duidelijk wat de school onderneemt bij onacceptabel 
gedrag en wat er van de ouders verwacht wordt. Met de leerlingen van de midden-bovenbouw wordt het 
stappenplan ook besproken.  
   
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:   Donderdag 15 september: 
14.30-15.00 uur: groep 5 en 2  14.30 -15.00 uur: groep 3 en 4 
15.00-15.30 uur: groep 6  15.00-15.30 uur: groep 1  
  
Vrijdag 16 september    Donderdag 22 september 
14.30-15.00 uur: groep 8  14.30-15.00 uur: groep 7 
 
Informatieochtend ouderactiviteiten 
Juf Marja is er weer! Zij gaat de ouderactiviteiten opstarten maar wil graag de ouders uitnodigen voor een 
bijeenkomst. Hierin worden de Nederlandse lessen besproken, de onderwerpen voor de ouderbijeenkomsten 
etc. Komt u ook? Wilt u graag Nederlandse les bij ons op school? Meld u dan aan bij Juf Marja of kom naar de 
bijeenkomst. Hier wordt u verder geholpen. De bijeenkomst is maandag 12 september van 8.30 uur tot 10.00 
uur.  
 
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 
 
Flyer Jeugdsportfonds 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer van het Jeugd Sport Fonds. Bij vragen kunt u terecht bij juf Ilse 
(groep 3). Zij helpt u na schooltijd graag verder! 
 
Toneellessen door het Wereldkindertheater. 
Kom jij ook toneelspelen in de bieb met De Wereld Kindertheater? 
Wie kent de verhalen van Anansi en Nasreddin niet? Of het beroemde jongetje die met zijn pink in de dijk 
voorkwam dat Haarlem overstroomde? Kom naar de bibliotheek en beleef deze en meer verhalen in het echt! 
 
WANNEER: woensdag 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 
TIJD: 13.00-14.00 Leeftijd 4-8 jaar + ouders/verzorgers  
WAAR: Bibliotheek Schalkwijk Fie Carelsenplein 2   
 
Je hoeft je niet aan te melden en deelname is gratis 
Hoe gaat het in zijn werk? Volksverhalen uit de hele wereld spelen de hoofdrol in de workshops van De Wereld 
Kindertheater. Deze bijzondere verhalen komen tot leven in vijf theaterworkshops voor kinderen en hun 
ouders. Wij hopen jou te zien!!  
Een initiatief van: De bibliotheek Zuid-Kennemerland, Hart en De Wereld Kindertheater 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


