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Nieuwsbrief 3 - november 2018
Beste ouders en verzorgers,
Na een weekje herfstvakantie zijn wij weer
begonnen in een schone, opgeruimde school.
De vloeren zijn in de vakantie behandeld met
een laagje was en de ramen zijn weer gelapt,
het ziet er weer lekker fris en schoon uit!
De gezelligste tijd van het jaar komt er weer
aan… In de onderbouw zijn ze al gestart met
het maken van een mooie lampion…
Wij wensen jullie veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer
Peter Snijders
directie OBS de Piramide

1. Jumbo spaaractie
Wat gaan wij goed met het sparen voor onze
school!! Wij zitten al op 560 punten!!!
Van de 18 scholen die in de buurt meedoen
staan wij op de vierde plek!!! Super
prestatie! Gaat het ons lukken om op
nummer 1 te komen…….?
De punten kunt u inleveren in de Jumbo op het
Buikslotermeerplein of in de hal bij ons op school.

2. Nationaal schoolontbijt
Gezellig en gezond samen ontbijten: op woensdag 7
november is het weer zover! Wij doen ook dit jaar weer
mee aan het nationaal schoolontbijt!
Alle kinderen mogen die dag in pyjama/onesie/ochtendjas
naar school komen!
Dit jaar ontbijten wij met nog meer variatie:
volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, glutenvrije
crackers, halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam,
fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, thee, tuinkers, komkommers
en appels. Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet natuurlijk aan de richtlijnen
van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag.
De kinderen kunnen woensdag dus voor een keertje zonder ontbijt naar school toe komen.
U ontvangt aanstaande dinsdag hierover nog een bericht via Social Schools.

3. Oproep voor luizenmoeder(s)!!!
Helaas heeft onze oproep in de vorige nieuwsbrief nog niets opgeleverd….. Vandaar
nogmaals de vraag of er iemand is die na iedere vakantie een ochtend de tijd heeft om de
leerlingen op luizen te controleren….?
Helemaal nu wij geen luizencontrole hebben willen wij alle ouders vragen om thuis de
kinderen extra goed te controleren! Mocht u iets vinden bij uw kind meldt dit dan bij de
leerkracht dan brengen wij de andere ouders van de desbetreffende groep op de hoogte
zodat de kinderen behandeld kunnen worden.
Nieuwe dingen leren met een hoop gekriebel op je hoofd is namelijk niet zo fijn en het zorgt
dat je je minder goed kunt concentreren in de klas……

4. Afscheid VVE
Met grote teleurstelling moeten wij u mededelen dat de VVE op de Piramide per 17
november stopt. Onderstaand bericht is door Combiwel naar ouders gestuurd:
“Met deze brief laten wij u weten dat wij ons helaas genoodzaakt zien om Peutercombi de
Piramide per 17 november a.s. te sluiten. De reden van de sluiting is het zeer geringe aantal
kinderen op de groep en op de wachtlijst. Door de lage bezetting komen we financieel
ernstig tekort en is het voor ons helaas niet haalbaar om door te gaan. De laatste dag

waarop wij open zijn is vrijdag 17 november a.s. We nemen dit besluit met pijn in ons hart,
want we weten dat Peutercombi de Piramide voor kinderen en ouders veel betekent. Het is
ook voor onze medewerksters niet makkelijk om straks afscheid te moeten nemen van de
ouders en de kinderen.
Oudercontactmedewerker
In samenhang met de sluiting zal ook oudercontactmedewerker Hajat Amansur haar werk
stoppen”.

Wij betreuren deze keuze van Combiwel, bedanken de leidsters
van de VVE voor hun jarenlange inzet en gaan ze zeker missen
binnen onze school.
Wij wensen ze veel succes!

5. Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint………
………..
Het is bijna weer zover….. Sinterklaas komt weer in het land! Leuke en ook spannende tijd
voor de kinderen op school.
Wist u dat wij de versiering, pepernoten en alle extra leuke dingen in deze periode betalen
van de vrijwillige ouderbijdrage? Daarom zijn wij zo blij als iedereen die 20 euro overmaakt
naar onze schoolrekening zodat wij leuke spullen kunnen aanschaffen…….
Onder vermelding van de naam van uw kind en klas kunt u 20 euro overmaken op het
rekeningnummer van obs De Piramide: NL21 RABO 0330820796

Met het versieren van de school kunnen wij wel wat hulp gebruiken. Per klas zou het fijn zijn
als er 1 of 2 ouders zich aanmelden bij de leerkracht!
Op maandag 19 november gaan we om 08:30 aan de slag om de school te versieren!
Over de invulling van het Sinterklaasfeest ontvangt u begin december apart via Social
Schools nog een bericht van ons.

6. Kennismakingsgesprekken
De kennismakingsgesprekken zijn (bijna) allemaal
achter de rug. Vanuit de leerkrachten is er erg
positief gereageerd op de gesprekken. Wat fijn
om eens met elkaar in gesprek te gaan en te
bespreken wat wij samen kunnen doen om ervoor
te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk tot leren
komt. Wij danken u allen voor uw komst!

7. Personele zaken
Voor de herfstvakantie is er een aantal ongeruste ouders geweest vanwege het
voorgenomen vertrek van juf Isabel. Zij is vorig jaar op tijdelijke basis bij ons
gekomen ter ondersteuning van een aantal groepen waar veel leerkracht wisselingen
waren. Gelukkig is er voor iedere groep nu gewoon weer een vaste leerkracht. Wij
vinden het ook jammer dat wij haar niet kunnen behouden voor de Piramide en
hebben erg ons best gedaan dit mogelijk te maken maar door teruglopende
leerlingaantallen is dit helaas niet mogelijk...
Wél is het gelukt om haar vertrek iets uit te stellen….
Isabel kan op de Piramide blijven tot de voorjaarsvakantie!
Op donderdag 15 november en maandag 26 november staan er weer twee
studiedagen op het programma. Het vervolg van de training communicatie, en ook
krijgen wij scholing in rekenproblemen en verschillende intelligentieprofielen.

8. Social Media
Leuke weetjes, foto’s en filmpjes plaatsen wij op facebook!
Wij zouden het leuk vinden als u onze pagina en berichtjes
leuk vindt en berichtjes deelt. U kunt ons vinden op:
http://www.facebook.com/obsdepiramideamsterdam

8. Agenda komende periode
woensdag 7 november
nationaal schoolontbijt
vrijdag 9 november
Sint Maarten lopen
donderdag 15 november
studiedag leerkrachten
maandag 26 november
studiedag leerkrachten
woensdag 5 december
Sinterklaasfeest

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond 7 december

alle leerlingen
gr. 1 t/m 4 + peuters
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen

