2019 – 2020 Nieuwsbrief 1, september

Houdringe 2 – 1025 BA Amsterdam
http://www.piramideschool.nl
https://www.facebook.com/obsdepiramideamsterdam/

Agenda september

T: 020 – 63 65 954

ma. 9 september 2019 t/m
vrij. 13 september 2019

Beste ouders en verzorgers,

kennismakingsgesprekken
groepen 1 t/m 8

Het schooljaar 2019 - 2020 is deze week voor de kinderen weer
begonnen en we hopen op en verwachten een mooi en
goed jaar voor zowel de kinderen als ons team en in de
samenwerking met u als ouders en verzorgers. Onze
nieuwsbrief zal ook dit jaar maandelijks verschijnen. Zoals u ziet
is de opmaak behoorlijk gewijzigd. We willen als Piramide ons
blijven verbeteren en staan voor verandering en vernieuwing,
en dat geldt ook voor deze Nieuwsbrief. We hopen dat het u
bevalt.

do. 19 september 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
di. 24 september 2019
theaterlessen gr. 4 t/m 7 op
de Academie voor Theater
en Dans

Met vriendelijke groet,

wo. 2 oktober 2019

Mirjam Bremer & Peter Snijders
Directie OBS de Piramide

start Kinderboekenweek

Kennismakingsgesprekken
Zoals u ook in onze agenda kunt lezen vinden de
kennismakingsgesprekken plaats tussen maandag 9 september
en vrijdag 13 september. Deze
gesprekken zijn zeer belangrijk en
we verwachten dan ook dat alle
ouders en verzorgers hierbij
aanwezig zullen zijn.

Belangrijk
Al onze informatie versturen
wij via Social Schools 3.0.
Heeft u inmiddels de app al
geïnstalleerd en bent u
aangemeld?

Het doel van het gesprek is om
verbinding te maken om tot
samenwerking te komen. Kortom
wij leren uw kind nog beter
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kennen via dit gesprek en willen op deze manier ook een goede
samenwerking met u aan gaan. U krijgt een uitnodiging om zich
uiterlijk woensdag 4 september in te schrijven via Social Schools.
Belangrijk om nog even te weten dat uw kind bij het gesprek niet
aanwezig hoeft te zijn. Het is dus alleen een gesprek tussen
ouder(s) en leerkracht(en).

Ouderbijdrage
Ook dit jaar vragen wij u weer de ouderbijdrage te betalen. De
hoogte van de ouderbijdrage is net als vorig jaar weer € 50,00
(inclusief € 30,00 voor het schoolreisje). Alleen voor de kinderen
van groep 8 vragen wij € 80,00 (inclusief € 60,00 voor het
schoolkamp).
Zoals hierboven al staat wordt van deze bijdrage het schoolreisje
en schoolkamp groep 8 bekostigd. Dit is echter niet het enige; u
draagt met de ouderbijdrage ook bij aan allerlei activiteiten zoals
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerst, sportdagen en andere
projecten. Zonder uw bijdrage zijn juist deze leuke extraatjes niet
mogelijk. Vooral op een kleine school als De Piramide zijn we echt
wel afhankelijk van uw bijdrage.
We verzoeken u dan ook vriendelijk, doch dringend, de
ouderbijdrage zo spoedig mogelijk (voor de herfstvakantie) te
betalen. Na de herfstvakantie maken wij een tussenbalans op om
te kijken welke extraatjes wij de kinderen kunnen aanbieden.
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar:

Belangrijk
Contactgegevens
Uw kind heeft vrijdag een
brief mee gekregen waarop
u de juiste contactgegevens
kunt invullen. Wij lopen er
nogal eens tegenaan dat
telefoon-nummers e.d. niet
meer kloppen en kunnen u
dan niet bereiken. Dat kan in
noodgevallen zeer lastig en
vervelend zijn. Ons verzoek is
om deze brief in te vullen en
in de toekomst wijzigingen
op school door te geven.
Schooltijden
De deur gaat ‘s ochtends
open om 08.20 uur en de
lessen starten om 8.30 uur.
Zorg dat u op tijd bent zodat
de lessen op tijd kunnen
beginnen. Vooral in deze
eerste weken controleert
Bureau Leerplicht actief en
regelmatig.

OBS de Piramide Innoord
bankrekeningnummer NL21RABO0330820796
o.v.v. de naam + groep van uw kind
Als u een stadspas heeft voor uw kinderen dan kunt u deze op
donderdag of vrijdag laten scannen bij Anita (administratie). Met
deze scangegevens kunnen wij voor u € 50,00 declareren bij de
Gemeente Amsterdam en hoeft u dus niets te betalen; alleen
voor groep 8 moet dan nog € 30,00 bijbetaald worden.
Wanneer u door omstandigheden de ouderbijdrage helemaal
niet kunt betalen verzoeken we u hierover een afspraak te maken
met de directie, Peter Snijders of Mirjam Bremer.

OBS de Piramide – Houdringe 2 – 1025 BA Amsterdam

Luizenzak
Om luizen tegen te gaan is
het verplicht dat ieder kind
een eigen luizenzak heeft.
Deze kunt u kopen bij Dennis
of bij Anita op donderdag &
vrijdag, de kosten zijn € 4,00
per stuk.
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Koptelefoons
Omdat vorig jaar de ouderbijdrage redelijk goed is betaald
hebben wij binnenkort de mogelijkheid om alle kinderen voor het
werk op computers, tablets en chromebooks een gratis en eigen
koptelefoon aan te bieden. Daar zijn we érg blij mee. Mocht
echter deze koptelefoon kapot gaan dan verzoeken we u zelf
voor vervanging te zorgen.

Mogen we u even voorstellen…

Belangrijk

Veel ouders en verzorgers zullen een aantal nieuwe gezichten op
De Piramide hebben gezien. We zijn erg blij deze nieuwe
collega’s binnen ons team te mogen verwelkomen.

Eten en drinken

Esther krijgt dit schooljaar in groep 3/4
extra ondersteuning van Alexa Horn.
Alexa is een jonge en nieuwe collega
die staat te popelen om met de
kinderen aan de slag te gaan. Dankzij
haar komst kunnen we op dinsdag de
hele dag groep 3/4 splitsen en op
woensdag t/m vrijdag de ochtenden.
Alexa zal dan vooral aan de slag
gaan met groep 4 terwijl Esther extra
aandacht en tijd voor groep 3 kan hebben. Op maandag zal
Alexa groep 5 draaien. Welkom Alexa… we zijn érg blij met je!
Een andere nieuwe collega is Bea
Motiesingh. Bea heeft een schat
aan ervaring die ze meebrengt
naar De Piramide. Zij zal van
dinsdag t/m vrijdag in groep 5 zijn.
Bea is al jaren werkzaam voor ons
bestuur Innoord en heeft de keus
gemaakt om bij ons op De Piramide
te komen werken. We zijn ervan
overtuigd dat Bea veel voor onze
kinderen in groep 5 kan betekenen en verheugen ons op de
samenwerking. Ook Bea heten we daarom van harte welkom!
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Wij drinken water op school
en eten fruit en bruine
boterhammen. Ook is het
mogelijk om schoolmelk te
drinken. De overheid wil
kinderen helpen om gezond
te eten en te drinken en
heeft daarom dit schooljaar
de subsidie gelijk gehouden
aan vorig jaar. De prijs van
schoolmelk is ook dit jaar
weer € 0,28 per pakje. Een
inschrijfformulier
kunt
u
ophalen bij juf Anita en/of
meester Dennis.

In de buurt
Noordjes activiteiten
Noordje is inmiddels ook
weer gestart met allerlei
activiteiten voor kinderen.
Hun aanbod kunt u vinden
op de website van Noordje.
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