
 

 

                                              Nieuwsbrief 26 september ‘22 
 
Belangrijke data: 
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 Speel-o-theek 
03 oktober OR 13.00 uur 
05 oktober Start Kinderboekenweek 
05 oktober Koffieochtend moeders 
07 oktober Koffieochtend vaders 
10 oktober Ouderbijeenkomst 
17-21 oktober Herfstvakantie

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers,  
  
Studiedag 
Op maandag 26 september zijn alle kinderen vrij. Het team van de Piramide heeft dan 
een studiedag. De peuterspeelzaal is wel open. 
 
Schoolfotograaf 
Dinsdag 27 september komt de schoolfotograaf bij ons op school voor de peuters en alle 
leerlingen. Zodra de foto’s klaar zijn ontvangt u hier bericht over. 
 
Luizencontrole 
Na de Herfstvakantie gaan we weer starten met de luizencontrole. We zoeken hiervoor 
nog extra handen. Wie kan ons na elke vakantie helpen met het controleren van onze 
leerlingen? U kunt dit melden bij juf Louiza, juf Marja of bij juf Jaqueline. 
 
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!  
 
 



 

 

Vergeet u niet de ouderbijdrage te betalen? 
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage?  
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het Sintfeest en daarvoor gebruiken 
we 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 
 
Ouderbijeenkomst maandag 10 oktober ‘22 
Van 13.30 uur tot 14.15 uur is er een bijeenkomst in de ouderkamer “hoe kun je thuis 
leren leuk maken”. Er zal kort iets verteld worden en daarna een aantal activiteiten 
gedaan worden. 
 
Flyer schaken 
Houdt uw kind van schaken of wil uw kind schaken leren? Bij deze nieuwsbrief ontvangt 
u ook een flyer over schaken bij Kennemer Combinatie.  
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


