Ouderinfo 12 april 2019
Belangrijke data:
15 april
Groep 7 en 8 naar het theater
16 en 17 april
Eindtoets groep 8
17 april
Koffieochtend voor vaders
18 april
Uitje moeders naar Volendam
19 april
Paasontbijt
19 april
Peuters en kleuters naar Zorgvrij
19 april
BBQ-avond voor vaders
22 april t/m 3 mei
Meivakantie
06 mei
Start Ramadan
7 mei
schoolreis groep 3 en 4
14 mei
MR vergadering 19.00 uur
14 en 15 mei
Drempelonderzoek gr. 7
16 mei
Ouderbijeenkomst
16 mei
schoolreis groep 5 t/m 7
23 mei
Speel-o-theek
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Afspraken douchen:
Zoals iedereen weet is OBS de Piramide een gezonde school. Bij gezond beleid hoort ook een
goede hygiëne. Aan het begin van dit schooljaar hebben we de douche-afspraken aangepast. We
hebben het liefst dat de kinderen natuurlijk douchen. Er is afgesproken dat kinderen die niet
mogen douchen een washandje en handdoek meenemen. Dit gebeurt momenteel bij veel kinderen
echter niet. Vooral in de hogere groepen trekken kinderen bezweet hun kleding van de dag weer
aan. Dit vinden wij niet wenselijk omdat ze vaak nog een hele dag in het klaslokaal zitten.
Daarom hebben we de regels aangescherpt.

Geef uw kind iedere gymles een handdoek en washandje mee zodat hij/zij zich na de
gymles op kan frissen

Als blijkt dat de handdoek en het washandje 2x niet is meegenomen mag uw kind de
opvolgende gymles niet mee doen.
Natuurlijk hopen wij dat dit niet noodzakelijk is en we gaan er van uit dat u onze motivatie voor
het opstellen van bovenstaande afspraken begrijpt en ondersteunt.
Afspraken Gymkleding:
Voor de veiligheid en hygiëne is het belangrijk dat kinderen al hun gymspullen in orde hebben. We
hebben de afgelopen tijd gemerkt dat dit niet altijd lukt. We verwachten dat kinderen elke
maandag en donderdag het volgende mee hebben:
 Gymbroekje
 Sportief T-shirt
 Gymschoenen
 Handdoek
Als het toch een keer vergeten wordt krijgen de kinderen leenkleding van de gymmeester. Als het
een tweede keer vergeten wordt krijgen ze een briefje mee naar huis. Dat moet dan ondertekend
worden en de eerstvolgende gymles weer ingeleverd worden. We danken jullie voor de
medewerking!
Paasontbijt
Vrijdag 19 april is er paasontbijt. Wilt u uw kinderen een bord, een beker en bestek in een plastic
tas meegeven. Het is prettig als alles voorzien is van naam.

Peuters en kleuters naar Zorgvrij
Op vrijdag 19 april a.s. gaan zowel de peuters als de kleuters naar boerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude. We gaan met de bus en ouders mogen ook mee. Let op: de peuters en kleuters
gaan in aparte bussen.
Vertrek Peuters: 9.30 uur vanaf de Piramide
Vertrek Zorgvrij: 11.30 uur
Vertrek Kleuters: 9.30 uur vanaf de Piramide
Vertrek Zorgvrij: 12.00 uur
Wilt u mee als ouder, geef u dan op bij de leidsters of de juffen.
We hopen op mooi weer en dat we veel jonge dieren zien!
Ps. Geef uw kind makkelijke kleding aan dat ook vies mag worden.
Afname Drempel onderzoek groep 7
In overleg met de leerkrachten van groep 7, 8, interne begeleiding en directie is er besloten om
het Drempelonderzoek voortaan af te nemen in groep 7. Wij merkten dat er te veel toets druk was
aan het begin van groep 8. Om minder druk aan het begin van groep 8 te hebben is dit besloten.
Het Drempelonderzoek kan zowel in groep 6, 7 als 8 afgenomen worden. Er wordt gekeken naar
het aantal maanden onderwijs die uw kind heeft gehad en daarop wordt de score berekend.
De uitslag van het Drempelonderzoek wordt met u besproken bij het laatste rapport gesprek in
groep 7.
Schoolreis:
In de maand mei en juni gaan alle kinderen weer op schoolreis.
Groep 1 en 2 gaan naar Sprookjeswonderland op dinsdag 11 juni ‘19
Groep 3 en 4 gaan naar Avi Fauna op dinsdag 7 mei ’19
Groep 5 t/m 7 gaan naar Duinrell op donderdag 16 mei ‘19
We zijn dit jaar gestart met het innen van het school via Club Collect. Er hebben al veel ouders
betaald, maar nog lang niet iedereen. Wilt u dit a.u.b. zo spoedig mogelijk doen, zodat wij de
schoolreizen kunnen betalen? Lukt de betaling via ClubCollect niet, kom dan even langs school. Wij
helpen u graag verder.
Mededeling van Meester Ian
Lieve ouders,
Na elf jaar op de Piramide te hebben gewerkt, heb ik recent besloten om aan het eind van dit
schooljaar te stoppen. Het is jammer en vreemd om de Piramide te verlaten maar ik kijk er ook
naar uit om meer tijd te besteden aan mijn andere interesses.
In 2008 ben ik als net afgestudeerde meester in groep 7 begonnen, nadat ik terugkwam van een
lange reis. Na anderhalf jaar werken ben ik weer een half jaar gaan reizen en daarna heb ik 5x in
groep 8, 4x in groep 7 en 1x in groep 6 lesgegeven.
Ik zal straks met veel trots en leuke herinneringen terugkijken op de afgelopen elf jaar. Trots op
het gezellige en gemotiveerde team van meesters en juffen die iedere dag het beste uit onze
leerlingen proberen te halen. Maar vooral ook op de school als geheel. Een school waar kinderen én
ouders uit alle culturen welkom zijn en waar iedereen elkaar ondanks die verschillen respecteert.
De mooiste herinneringen heb ik aan mijn leerlingen. Als ik een keer wat minder zin had om te
werken dan was dat verdwenen zodra ik de klas binnenliep. Hun grappige uitspraken,
enthousiasme, de leuke uitstapjes die we met elkaar hebben gemaakt en alle mooie gesprekken
die ik met hen had, blijven mij altijd bij. Iedere keer dat ik één van mijn oud-leerlingen tegenkom
en zie hoe zij zich hebben ontwikkeld dan ben ik trots dat ik daar een kleine bijdrage aan heb
kunnen leveren.
Ik wil alle ouders bedanken voor de goede band die ik met hen had. Ik hoop jullie de komende drie
maanden nog even te zien!
Groetjes meester Ian

