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Nieuwsbrief 6 - woensdag 14 februari 2018
Beste ouders en verzorgers,
Op deze Valentijnsdag alweer de zesde Nieuwsbrief van dit schooljaar. We beleven roerige
tijden in het onderwijs waarbij mogelijk volgende maand weer een dag gestaakt zal worden.
Dit doen we omdat niet alleen de werkdruk te hoog is, maar zoals we nu ook op De Piramide
merken er geen leerkrachten zijn. Het beroep moet interessanter gemaakt worden en beter
betaald worden om uw en onze kinderen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen
bieden. Verderop in deze Nieuwsbrief zullen we kort toelichten hoe we met dit lerarentekort
momenteel op De Piramide moeten omgaan.
Met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer
Peter Snijders
directie OBS de Piramide

1. Jumbo Scholenspaar Actie
Zoals we in onze vorige Nieuwsbrief al hebben gemeld heeft juf Mandy
maar liefst € 808,45 van de Jumbo in ontvangst mogen nemen! Hier
hebben we dankzij uw sparen ontzettend leuke dingen voor kunnen
kopen: frisbees, basketballen, buitenspeelpakketten, foamballen en
voor de kleuters een taxi-skelter! Nogmaals bedankt voor uw inzet en
hulp!

2. Pilot Snappet in groep 6 t/m 8
Het team van de Piramide is constant bezig met het verbeteren van het onderwijs. Nadenken
over en bespreken met elkaar hoe wij de kinderen zo goed mogelijk onderwijs kunnen bieden.
In het kader van onderwijsontwikkeling gaan de groepen 6, 7 en 8 na de voorjaarsvakantie
starten met het rekenonderwijs op tablets. Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarbij
kinderen op individueel niveau de verwerking van de lessen op een tablet maken. Wij gaan
dit als pilot inzetten tot de zomervakantie. Snappet zorgt voor hogere leerresultaten voor de
leerlingen en geeft daarbij de leerling en de leerkracht inzicht en overzicht in het leerproces.
Wilt u meer informatie dan kunt u kijken op
https://nl.snappet.org/
Het doel van de pilot is om de leerlingen in aanraking te
laten komen met toekomstgerichtonderwijs met als gevolg
een stijging in de rekenresultaten. Mocht de pilot hiertoe
leiden gaan wij met elkaar besluiten of dit volgend jaar
verder uitgebreid kan worden naar andere groepen.
3. Schoolreis en ouderbijdrage
De Ouderraad heeft besloten om de ouderbijdrage dit jaar op € 20,00 vast te stellen en de
directie voegt hieraan toe dat de verplichte bijdrage voor het schoolreisje dit jaar € 30,00 zal
zijn (met uitzondering van groep 8; zij gaan twee dagen op schoolreis en betalen voor de
ouderbijdrage en dit schoolreisje in totaal € 80,00). We zijn blij dat al veel ouders dit bedrag
hebben betaald, maar hopen en verwachten een nog beter resultaat. Zo kan de Ouderraad
die leuke extra dingetjes voor de kinderen en school organiseren!
- U kunt deze € 50,00 (groep 8 €80,00 vanwege het tweedaagse schoolreisje)
overmaken op rekeningnummer NL 20 INGB 0000 6920 46 t.n.v. OBS Piramide.
Vermeldt u hierbij de naam en groep van uw kind(eren).
- Op donderdag en vrijdag kunt u ook contant betalen bij Anita (administratie).
- Heeft u voor uw kind(eren) een geldige Stadspas? Dan kunt u dankzij een pilot van
de Gemeente dit schooljaar deze € 50,00 betalen door op donderdag of vrijdag de
pas(sen) mee naar school te nemen en te laten scannen bij Anita. Deze
Stadspasregeling geldt voorlopig alleen voor het schooljaar 2017-2018.
Kijk op http://www.amsterdam.nl/pakjekans voor meer informatie over de Stadspas en
andere vergoedingsmogelijkheden. Ook kunt u een afspraak met Natasja Kammeron (onze
Ouder- en Kind- Adviseur) maken. Zij helpt u hier graag bij.
4. Personele zaken
Wellicht heeft u al iets gehoord maar we hebben behoorlijk last van personele problemen op
De Piramide. Juf Margriet, de vervangster van juf Nicole in groep 5 heeft zich ziek gemeld en
zal naar verwachting niet terug komen. Ook is er nog geen zicht op een spoedige terugkeer
van juf Suzanne in groep 4.

Dit heeft er toe geleid dat we geen andere mogelijkheid hebben om van de groepen 4 en 5
een combinatiegroep te maken. Het totaal aantal leerlingen in deze groep zal 25 zijn, wat een
gemiddelde groepsgrootte is. Tot de voorjaarsvakantie hebben we dan in ieder geval een
oplossing om alle kinderen goed onderwijs te bieden.
Het fijne is dat 4 dagen per week juf Isabelle aanwezig zal zijn in deze combinatiegroep en
naast de leerkrachten extra ondersteuning kan bieden. Juf Mandy, juf Nancy en juf Chitra
zullen de komende twee weken de lessen verzorgen.
We beseffen natuurlijk dat dit geen ideale situatie is en dat zowel u als wij het graag anders
hadden gezien. Het is echter een groot en breed probleem in het basisonderwijs waar niet
alleen wij mee te maken hebben. We hopen dan ook op uw begrip en ondersteuning om het
zo voor alle kinderen, leerkrachten en ouders aangenaam en prettig te houden op school.
We zijn ondertussen druk bezig om vervanging te vinden. Mocht hier nieuws over zijn dan
zullen we dat meteen melden.

5. Activiteiten voorjaarsvakantie
Noordje naar het museum. Een aantal zaterdagen zal Noordje naar het museum gaan. Super
leuk voor de kinderen! Zie het aanbod op onderstaande site.
http://noordje.nl/activiteiten/noordje-naar-het-museum/

6. Luizencontrole
Vandaag (woensdag 14 februari) heeft een luizencontrole plaatsgevonden. Na de de
voorjaarsvakantie zullen de kinderen nogmaals gecontroleerd worden op luizen en neten.
Mocht er bij uw kind iets geconstateerd worden dan wordt u persoonlijk hierover benaderd.
Als er luizen geconstateerd worden zijn we genoodzaakt uw kind meteen naar huis te sturen
om te behandelen. We verzoeken alle ouders alert te zijn en thuis regelmatig te controleren!!!

7. Rapportgesprekken
De maandag na de vakantie, 5 maart zullen de rapportgesprekken
plaatsvinden voor alle groepen. U krijgt binnenkort via de
groepsleerkracht een uitnodiging via digiduif om u in te schrijven
voor deze gesprekken. Wij willen u alvast vragen om het mapje waar
het rapport in komt mee naar school te nemen en in te leveren bij
de groepsleerkracht. De kinderen zijn de maandag na de vakantie vrij, de gesprekken zullen
onder schooltijd op de door u ingevulde tijd plaatsvinden.

8. Poging tot inbraak
Er is vorig weekend een poging geweest tot inbraak in de school. Gelukkig is het de inbrekers
niet gelukt binnen te komen. Wél is er tijdens de poging een heel raam vernield wat vervangen
moet worden. Sinds de start van dit schooljaar hangt er een camerasysteem rondom de
school. De beelden van de inbraak zijn aan de politie overgedragen. Wij hopen dat de daders
snel opgepakt zullen worden. Mocht u in het weekend verdachte activiteiten rondom de
school zien kunt u altijd de politie bellen om te vragen of zij
even langs willen rijden. Zo voorkomen we samen dat ze
van onze mooie school afblijven en zorgen we met elkaar
voor een prettige buurt!

9. Nieuwe bibliotheek
De schoolbieb was dringend aan vervanging toe! Er zijn de afgelopen weken mooie nieuwe
boeken besteld met bijbehorende nieuwe boekenkasten. Er wordt hard gewerkt om het zo
snel mogelijk werkend te krijgen zodat de kinderen
kunnen gaan genieten van de mooie bieb!
Aanstaande vrijdag krijgen juf Anita en juf Elma een
cursus bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam
over het scansysteem. We denken nog na over hoe
wij de nieuwe bibliotheek feestelijk kunnen openen.
Wordt vervolgd!

10. Agenda komende periode
do. 20 februari
ma. 26 februar t/m vrij. 2 maart
ma. 5 maart rapportgesprekken
di. 6 maart studiedag personeel

dode hoeklessen verkeer gr. 6-8
voorjaarsvakantie
leerlingen vrij
leerlingen vrij

Wij ontvangen graag alle kinderen weer op woensdag 7 maart weer op school.
De volgende Nieuwsbrief zal rond 12 maart verschijnen

