schooljaar 2020 - 2021

nieuwsbrief september

Houdringe 2 – 1025 BA Amsterdam
http://www.piramideschool.nl
 https://www.facebook.com/obsdepiramideamsterdam/
T: 020 – 63 65 954

agenda
donderdag 10 september
ouderbijeenkomst Leerlab
14.00 - 15.00 uur

Beste ouders en verzorgers,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. En wat zijn we
blij om weer betrekkelijk normaal gestart te zijn. Het
voorjaar stond natuurlijk in het teken van COVID-19 en
7 t/m 18 september
afname CITO LVS E-toetsen we beseffen maar al te goed dat we hier nog niet vanaf
zijn. Maar we zijn erg blij de kinderen weer relatief
groepen 4 t/m 8
normaal onderwijs te kunnen geven. We weten niet wat
er komen gaat maar op dit moment overheerst ook bij
woensdag 30 september
ons als team vooral opluchting dat we weer “normaal”
start Kinderboekenweek
kunnen werken met uw kinderen. Wij hebben er zin in en
thema: “En toen?”
gaan er voor!
met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer & Peter Snijders
directie OBS de Piramide

ziek melden

schoolmelk

Het komt helaas regelmatig voor dat kinderen niet
of te laat ziek gemeld worden. Vanwege COVID-19
is dit een groot probleem. Daarom verzoeken we
vriendelijk maar ook dringend in geval van ziekte
dit tussen 8.00 - 8.30 uur telefonisch aan ons te
door te geven. Wij zullen dan ook vragen naar de
klachten i.v.m. COVID-19. We rekenen op uw
medewerking en bedanken u bij voorbaat
hiervoor.

Tot vorig jaar bestond de
mogelijkheid
om
Alle
abonnementen voor schoolmelk
zijn stopgezet. Voor ons kwam dit
als een verrassing maar we gaan
er van uit dat dit met de
betreffende
ouders
wel
is
gecommuniceerd?!
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oproep MR

vakanties & studiedagen
Voor de zomervakantie hebben we u al het
vakantierooster met de studiedagen gestuurd. We zijn
daarbij één datum vergeten… donderdag 20 mei is ook
een studiedag! Voor de goede orde hier nogmaals het
hele rooster:

Op dit moment kent de MR
van De Piramide geen
oudergeleding!!! Dit is dus
uw kans om mee te denken
en praten over bijvoorbeeld
het beleid op school.
U kunt in de MR soms
toestemming of advies
geven over vooral de
beleidsmatige zaken op De
Piramide.
Mocht
u
geïnteresseerd zijn dan
kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de
MR, Esther Hazenberg.
Haar emailadres:
e.hazenberg@innoord.nl

Vakanties en vrije dagen (kinderen en team vrij):
Herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag 02 april 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Meivakantie 26 april 2021 t/m 09 mei 2021
Hemelvaart 13 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021
Studiedagen (kinderen vrij, team werkt):
Studiedag 1 02 oktober 2020
Studiedag 2 20 oktober 2020
Studiedag 3 15 februari 2021
Studiedag 4 06 april 2021
Studiedag 5 23 april 2021
Studiedag 6 14 mei 2021
Studiedag 7 20 mei 2021
Studiedag 8 14 juni 2021
Studiedag 9 09 juli 2021

ouderbijdrage & stadspas
Ook dit jaar vragen we u om de ouderbijdrage te betalen.
Momenteel hebben we - mede door COVID-19 - nog maar
weinig geld om leuke activiteiten te kunnen organiseren. In de
volgende nieuwsbrief zullen we aangeven hoe u dat via IBAN
kunt doen, maar veel ouders en kinderen kunnen ook gebruik
maken van betaling met de stadspas. De nieuwe stadspas ligt bij de
meeste mensen eind augustus op de deurmat. U kunt vanaf donderdag 3
september de stadspas van uw kind bij Anita (administratie) laten
scannen. Via de Stadspas krijgen wij als school per kind een vergoeding
van €55,00. Als u de ouderbijdrage zelf betaalt dan vragen wij €50,00.
We verzoeken u vriendelijk dit zo snel mogelijk te doen!
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traktatiebeleid
In het voorjaar van 2020 mochten kinderen vanwege COVID-19 niet trakteren. Vanaf
dit schooljaar hebben we mede daarom ons traktatiebeleid aangepast. Omdat een kind
jarig is en niet kan/mag trakteren trakteert de school! Hiervoor hebben we een
grabbelton op school waaruit een kind een kleinigheid mag grabbelen. Natuurlijk gaat
het hierbij vooral ook om de gedachte “klein maar fijn”.

Noordje / Ster van Noord
Noordje (sinds 2007) organiseert kunst- en
taalprojecten voor kinderen en
jongeren van 6 t/m 18 jaar op
scholen en in de wijk in
Amsterdam Noord. Naast onze
eigen nieuwsbrief delen we
daarom
ook
graag
de
nieuwsbrief met Noordjes
activiteiten nieuws voor de komende maand.
Zie bijlage.
Daarnaast kennen we in Amsterdam Noord
ook “De Ster van Noord”. Kinderen kunnen
hierbij mee doen met 2 gratis proeflessen om
het sportieve- en culturele aanbod in Noord
beter te leren kennen. Inschrijven hiervoor kan
via bovenstaande link.

Wijsneus
Stichting Wijsneus start eind september ook
weer met activiteiten op De Piramide. U kunt
zich hiervoor tot 2 september inschrijven.
Wees er snel bij want vol = vol!

Het aanbod bij ons op school:
groep 1/2: Poppentheater
29 sept. 2020 t/m 2 februari 2021
iedere dinsdag, 14.15 - 15.30 uur
link: Poppentheater
groep 3 t/m 6: Tekenen & Schilderen
30 sept. 2020 t/m 27 jan. 2021
iedere woensdag, 14.15 - 15.30 uur
link: Tekenen & Schilderen

naschoolse activiteiten Stichting SPIN
Stichting SPIN zal ook dit schooljaar weer gebruik maken van ons hoeklokaal
aan het grote plein.
Vanaf donderdag 3 september starten ze weer wekelijks met de Spelinloop. In
de ochtend (10.00 - 11.30 uur) kunnen ouders met jonge kinderen bij hen
terecht om samen te spelen. Dan wordt er ook aandacht besteed aan diverse
opvoedthema’s. Regelmatig komt ook de opvoedadviseur langs om informatie
te geven en mensen te leren kennen.
Op donderdagmiddag organiseert SPIN een techniekworkshop met Ruben en Karolien. Zij
hebben ook het prachtige bijenhotel gebouwd. Kinderen leren met gereedschap omgaan en met
hun handen iets maken. Bij mooi weer lekker buiten op het plein!
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