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Plaatsing digiborden 
In alle lokalen van de groepen 6, 7 en 8 aan de M.J. 

Granpré Molièrestraat worden op 25, 26 en 27 

september digiborden geplaatst. 

Wij zijn natuurlijk erg blij dat er vanaf volgend week de 

digiborden weer kunnen gaan gebruiken.  

 
Voortgang schoolplein M.J. Granpré 
Molièrestraat 
Het schoolplein aan de M.J. Granpré Molièrestraat is 

bijna klaar.  

Het plein is opgehoogd en de nieuwe speeltoestellen zijn 

geplaatst. 

Toch is er nog niet helemaal een vreugdestemming. Voor de start van het ophogen van het 

schoolplein zijn alle hekken rondom het schoolplein verwijderd. Deze hekken zijn nu helaas 

verdwenen!!! 

De gemeente is druk doende dit probleem op te lossen, zodat het schoolplein binnenkort 

helemaal af is en opgeleverd kan worden. 

 
Brief van de clusterdirecteur Hans Vleerbos 
Afgelopen maandag hebben alle leerlingen een brief van onze clusterdirecteur, Hans 

Vleerbos, mee naar huis gekregen. In deze brief wordt verslag gedaan van de besprekingen 

tussen de vertegenwoordigers van de Politieke partijen van de gemeente Almere, het bestuur 

van de Almeerse Scholen Groep en een vertegenwoordiging van de belanghebbende ouders. 
 

Telefonische bereikbaarheid 
Wij hebben sinds begin dit schooljaar een ander telefoonnummer gekregen, t.w. 036-

7670630. Dit telefoonnummer is zowel voor het hoofdgebouw als voor de nevenlocatie. 

Nog niet alle functies van de nieuwe telefoontoestellen zijn al werkzaam, maar we hopen dit 

op korte termijn te hebben geregeld.  

Zo kunt u binnenkort middels een keuzemenu kiezen voor de hoofdlocatie of voor de 

nevenlocatie. 

Tevens is de mogelijkheid, wanneer er niet wordt opgenomen, een voicemailbericht in te 

spreken. 

Op deze manier kunt u ten allertijden uw boodschap overbrengen. 
 

Bereikbaarheidsformulier 
In de eerste week van dit schooljaar heeft uw kind een bereikbaarheidsformulier mee naar 

huis gekregen.  

Gelukkig hebben wij al vele formulieren terug gekregen. 

Heeft u het formulier nog niet ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht van uw kind, wilt u dit 

dan zo spoedig mogelijk doen? 

Alvast hartelijk dank. 
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Rectificatie Betaling Overblijf 
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop u de betaling van 

de overblijf kunt doen. Daarin was het bankrekeningnummer van de Overblijf van de Manse 

vermeld. Dit rekeningnummer wordt binnenkort opgeheven.  

U kunt de betaling van de strippenkaarten van de Overblijf overmaken op 

bankrekeningnummer 1907882, t.n.v. obs de Piramide inzake Overblijf. (De naamswijziging 

is bij de bank in behandeling, maar op dit moment nog niet doorgevoerd). 

Wilt u bij het overmaken van het geld vermelden: ‘TSO en de naam en groep van uw zoon of 

dochter’. 

Wilt u contant betalen, dan kan dit op het hoofdgebouw op dinsdag, donderdag of 

vrijdagochtend rond 8.30 uur. 

Op de nevenvestiging kan contante betaling, rond 8.30 uur, op de maandagochtend en de 

donderdagochtend. 

 

Preventief gezondheidsonderzoek GGD groep 2 
Binnenkort krijgen de ouders van de leerlingen uit groep 2 een brief met een uitnodiging van 

de GGD thuis gestuurd. 

Vandaag krijgen alle leerlingen van groep 2 een flyer met algemene informatie van de GGD 

mee naar huis. 

 

Agenda 
19 september Oudergesprekken 

26 september Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

10 t/m 12 oktober Schoolkamp groep 8 

11 oktober Informatieavond VO ouders groep 8 

 basisscholen Almere Buiten 

18 oktober Informatieavond VO ouders groep 8 

 op de Architect 

19 oktober Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 

 
 
 
 
 
ROMMELROUTE BOUWMEESTERBUURT A.S. ZATERDAG 
Het is weer tijd voor de rommelroute op burendag. Buurtbewoners kunnen weer vanuit hun eigen tuin 
2ehands spullen verkopen. Wil je dit ook doen? Meld je dan aan als deelnemer voor de Bouwmeesterbuurt 
op www.rommelroutealmere.nl. Als je je aanmeldt dan kunnen mensen zien op de kaart dat je meedoet. Op de 
website vind je ook de kaart van de wijk met deelnemers, zodat je niet hoeft te zoeken. De straat met de 
meeste deelnemers krijgt dit jaar zelfs taart voor de straat. Heb je geen zin om zelf te verkopen dan kun je ook 
struinen door de buurt voor leuke spulletjes. Kijk op de kaart wie er allemaal meedoen. De rommelroute is 
zaterdag 22 september van 12.00-16.00 uur. Tot dan! 
 

 

 
 
 

 

http://www.rommelroutealmere.nl/
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