
 

 

                                              Nieuwsbrief 19 september ‘22 
 
Belangrijke data: 
19/20 september Drempelonderzoek gr 8 
22 september Infomiddag groep 7 
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,  
 
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!  
 
Informatiemiddag 
Donderdag 22 september om 14.30-15.00 uur is de informatiebijeenkomst voor de 
ouders van groep 7. Juf Mirte en meester Peter vertellen dan wat er dit jaar behandeld 
wordt in hun groep. U bent van harte welkom! 
 
Ouderraad 
De ouderraad zoekt nieuwe leden. Interesse? 
Bij deze nieuwbrief vindt u een flyer van de huidige ouderraad. 
In de ouderplanner staat een datum van de OR niet vermeld. Op 6 maart ’23 is er ook 
een OR-vergadering gepland. 
 
 
 
 



 

 

Overblijfouders 
We zijn erg op zoek naar nieuwe overblijfouders. Vooral op donderdag en vrijdag kunnen 
we uw hulp goed gebruiken. Ouders die ons helpen ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding. Heeft u interesse? Meld dit dan bij juf Manon of juf Jaqueline. 
 
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 Waterwereld 
In de Koepel Haarlem worden leuke activiteiten georganiseerd op  zaterdag 8 oktober ’22 
door Archikids (Architectuur voor kinderen). Bij deze nieuwsbrief zit een flyer met meer 
informatie. 
Flyer instrument 
Wilt uw kind graag een muziekinstrument bespelen, lees dan de flyer over het huren van 
Muziekinstrumenten. U kunt bij juf Ilse (groep 3) terecht voor het Jeugd Cultuur Fonds. 
Dit fonds ondersteunt ouders met een lager inkomen. 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


