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Nieuwsbrief 5 - 11 januari 2019
Beste ouders en verzorgers,
Het nieuwe jaar is begonnen! We wensen iedereen alsnog
een goed, gelukkig en gezond 2019. Na een heerlijke
kerstvakantie gaat het schooljaar echter gewoon verder.
Een spannende periode komt er aan, waarin onder
andere in de meeste klassen getoetst gaat worden voor
het Cito-leerlingenvolgsysteem. Vaak krijgen we van ouders en verzorgers de vraag op welke
dagen deze toetsen precies zijn, zodat de kinderen er op voorbereid kunnen worden met
bijvoorbeeld extra huiswerk. Dit hoeft helemaal niet en heeft ook weinig zin! Als kinderen
gedurende het schooljaar gewoon hun best doen zal dit volgsysteem laten zien dat kinderen
groeien… en daar gaat het vooral om! U als ouders en verzorgers kunt er zorg voor dragen
dat uw kind - zoals iedere dag tijdens het schooljaar - op tijd, uitgeslapen en monter op
school komt. Dat is het allerbelangrijkste!
Wij verheugen ons als directie ook in 2019 weer op een goede samenwerking met u als
ouders en verzorgers!
Met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer
Peter Snijders
directie OBS de Piramide

1. Jumbo spaaractie
Zoals in onze vorige Nieuwsbrief al vermeld hadden we
een groot aantal punten gekregen tijdens de Jumbo
Scholenspaaractie. Inmiddels hebben we van de Jumbo
een prachtige cheque mogen ontvangen. We mogen als
school nu binnenkort iets moois uit gaan zoeken t.w.v. € 607,98. Daar zijn we erg blij mee.
Zodra het team iets moois gekozen heeft komen we hierop terug in de Nieuwsbrief.

2. Blok 2 Naschoolse Activiteiten
Afgelopen week heeft u van juf Esther al een berichtje gekregen over de inschrijving voor de
Naschoolse Activiteiten wat betreft Stichting Wijsneus. Kinderen kunnen zich inschrijven
voor de diverse activiteiten en voor de wijkclubs.
Esther heeft samen met Anita i.s.m. Stichting Wijsneus geprobeerd dit schooljaar wat meer
variatie te brengen in het naschools aanbod… zo kunnen de kinderen van De Piramide nu
leuk kennis kunnen maken met andere verschillende disciplines zoals: muziek en theater
De kinderen kunnen de inschrijfformulieren afhalen bij onze conciërge Dennis.
Naast de activiteiten van Stichting Wijsneus gaan in blok 2 ook allerlei sportactiviteiten
plaatsvinden waarvoor ingeschreven kan worden. Informatie over de deze activiteiten kunt
u ook vinden op: website De Sterrenmakers. Deze sportactiviteiten zijn in een folder met
aanmeldformulier meegegeven aan alle kinderen.
Het vriendelijke verzoek is om:
● Aanmeldformulieren in te leveren bij Dennis (conciërge) op maandag t/m woensdag
of bij Anita (administratie) op donderdag of vrijdag;
● Gepast te betalen;
● aanmelding voor Wijsneus uiterlijk vrijdag 16 januari;
● aanmelding voor Jump In (sport) uiterlijk vrijdag 23 januari;
● Goed van te voren na te denken bij welk naschoolse activiteit u uw kind inschrijft. Dit
is belangrijk voor ons als school bij het plaatsen van de kinderen. In blok 1 gebeurde
het weleens dat kinderen ingeschreven werden bij meerdere activiteiten die
gelijktijdig plaatsvonden;
● Wees er snel bij… sommige activiteiten zitten snel vol!

3. Voetbaltoernooi De Weeren
Aanstaande woensdag 16 januari start het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi weer in Sporthal
De Weeren. OBS de Piramide doet dit jaar met 2 teams mee: één jongensteam én een
gemengd team. Op dit moment hebben we nog geen wedstrijdschema’s ontvangen en
weten we nog niet precies de dagen en tijden dat door de teams van De Piramide gespeeld
gaat worden. Het toernooi wordt in ieder geval op de woensdagmiddagen tot de
voorjaarsvakantie gespeeld. Zodra de wedstrijdschema’s bekend zijn worden de tijden aan
de deelnemende kinderen meegedeeld. We zullen deze schema’s ook op het
ouder-informatiebord hangen, omdat we hopen dat u allen komt aanmoedigen. Alle
support is van harte welkom tijdens de wedstrijden. In ieder geval wensen we onze
voetbalsterren veel plezier en succes tijdens de competitie!

4. De Schoolschrijver
Dit jaar doet de Piramide mee aan het prachtige project van de schoolschrijver. Dit is een
project voor basisscholen die hun leerlingen meer leesplezier willen geven en het
schrijfonderwijs willen verdiepen.
De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen
taalsterk te maken en daarmee klaar voor de toekomst. De
Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen schrijven en
de magie van taal. Ze maken van taallessen een spannend
avontuur. Kinderen verbeteren niet alleen hun
taalvaardigheid. Ze gaan ook vooruit in zelfreflectie,
creativiteit en probleemoplossend vermogen. Ze vergroten
hun kansen om later volwaardig te kunnen meedoen in de
maatschappij.
De schoolschrijver die aan onze school gekoppeld is heet
Anna van Praag. Op 1 februari start het project met een
feestelijke opening waarover u later meer informatie zult
ontvangen!

5. Lettersoep groep 3
Hieper de piep hoera!!!!! Tijd voor een feestje
want groep 3 kent al bijna alle letters.
Op maandag 21 januari leren we de laatste letter.
Als we die letter, “de ei”, hebben geleerd is het
tijd voor een feestje! Dat gaan we vieren op
maandag 21 januari en maken dan lettersoep! De
ouders van groep 3 krijgen eind volgende week
hiervoor een uitnodiging.

6. Halen en brengen
Bij het halen en brengen van de kinderen merken we nogal eens dat er gedrang bij de
hoofdingang is. Dit komt omdat ouders en verzorgers regelmatig vlakbij de deur gaan staan,
waardoor het een drukte van jewelste wordt.
Bij het brengen van uw kinderen verzoeken we u onderaan de trap buiten te wachten tot
de deur opengaat. Dan kunnen de kinderen veilig naar binnen!
Bij het halen van uw kinderen verzoeken we bijna hetzelfde; wachten onderaan de trap
tot uw kind naar u toe komt. Dan hebben de leerkrachten beter overzicht en kunnen de
kinderen veilig naar buiten!

7.Informatiebord in de gang
Alle informatie die van belang is voor u zullen wij op het prikbord in de gang tegenover het
kantoortje van meester Dennis hangen. Bijvoorbeeld de
naschoolse en sportactiviteiten.
Hier hangt ook een white board met actuele informatie voor
ouders. Werpt u ook af en toe een blik op dit bord zodat u overal
van op de hoogte blijft?

8. Luizenmoeder
“Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent”... iedereen kent deze eerste zin van het bekende
liedje uit de succesvolle tv-serie “De Luizenmoeder” natuurlijk wel.
Wij zijn blij dat een moeder heeft aangegeven op De Piramide de luizencontroles uit te gaan
voeren. Telkens na een vakantie zal in de eerste schoolweek standaard een controle worden
uitgevoerd.
Luizen en neten hebben niets met hygiëne te maken of met
vies en schoon. Mocht u zelf thuis bemerken dat uw kind
hoofdluis of neten heeft dan verwachten we wel dat u de
school hiervan op de hoogte stelt. Het is van groot belang om
direct te handelen als er iets vastgesteld wordt, anders
verspreid het probleem zich razendsnel. Mochten er op school
bij uw kind luizen of neten worden vastgesteld dan krijgt u
daar ook direct bericht over en verwachten we van u zo snel
mogelijk met behandeling te starten. Als er luizen worden
vastgesteld zult u meteen door de directie op de hoogte
worden gebracht met het verzoek uw kind op te komen halen
en direct te behandelen. Als vervolgens blijkt dat de luizen
dood zijn is uw kind vanzelfsprekend weer welkom op school.
Wel is de behandeling dan nog niet klaar… blijven kammen en
controleren is sowieso altijd belangrijk. Anders kunnen u en uw kind te maken krijgen met
een hardnekkig probleem!
Meer informatie over de behandeling van hoofdluis en neten: Het 5 stappen van het
Landelijk Steunpunt Hoofdluis
9. 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

10. Theater- en dramalessen
Voor de kerstvakantie gaven 3e jaars studenten van de Opleiding Theaterdocent Voltijd aan
de Theaterschool (Academie voor Theater en Dans) het project “Praktijkland” op De
Piramide. Ze gaven toen aan verschillende groepen les op vrijdag. Wij zijn erg blij dat deze
samenwerking kan worden voortgezet. Zo zal de komende week in de groepen 3 t/m 7 een
projectweek plaatsvinden. De kinderen in deze groepen krijgen gedurende deze week
meerdere theaterlessen en het project zal afgesloten worden met een presentatie waarbij
we u als ouders en verzorgers ook graag welkom willen heten.
Deze presentatie zal op vrijdag 18 januari ‘s middags
plaatsvinden. Zodra we de precieze tijd weten zullen we u
hiervoor uitnodigen via Social Schools en het informatiebord in
de gang. Tijdens de laatste les en de presentatie komt er een
fotograaf om foto’s te maken voor de dramaopleiding.
Deze zouden zij willen gebruiken voor hun open dag. Heeft u er
bezwaar tegen dat uw kind op de foto komt horen wij dit graag
aankomende week van u.

11. Agenda komende periode
maandag 14 januari
onderzoek Media & Wijsheid
woensdag 16 januari t/m
vrijdag 18 januari
projectweek theater
woensdag 16 januari
voetbaltoernooi De Weeren
donderdag 17 januari t/m
vrijdag 1 februari
toetsperiode Cito -LVS
donderdag 17 januari onderzoek Media & Wijsheid
vrijdag 18 januari
presentatie project theater
woensdag 23 januari
voetbaltoernooi De Weeren
dinsdag 29 januari
Thema: Media & Wijsheid
woensdag 30 januari
voetbaltoernooi De Weeren
donderdag 31 januari definitieve adviesgesprekken
vrijdag 1 februari
start De Schoolschrijver
maandag 4 februari
biebbezoek “Spelen met Woorden”
woensdag 6 februari
voetbaltoernooi De Weeren
woensdag 13 februari finales voetbaltoernooi De Weeren
donderdag 14 februari rapport mee naar huis

groep 8 + leerkrachten
groepen 3 t/m 7
2 teams + supporters
groepen 3 t/m 8
groep 7
ouders + verzorgers
2 teams + supporters
ouders (8.45-10.30 uur)
2 teams + supporters
ouders + leerlingen groep 8
groepen 5 t/m 8
groep 4
2 teams + supporters
(hopelijk) 2 teams +
supporters
groepen 1 t/m 8

De voorjaarsvakantie is van 18 t/m 22 februari 2019
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond 14 februari 2019

