2019 – 2020 Nieuwsbrief 7, maart 2020

Agenda
vr. 6 maart
schoolfotograaf
ma. 9 maart
groep 6:
schooltuinen (3e binnenles)

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

di. 10 maart
groep 8:
“Kanonnenvoer” in De Meervaart
wo. 11 maart
Parent Club: cursus “Heldinnen”
van het Rode Kruis; EHBO voor
vrouwen (9.00 – 11.30 uur)

Beste ouders en verzorgers,
Na een aantal weken storm en regen hopen we dat we de
komende periode eindelijk een beetje voorjaar gaan krijgen in
Nederland. Volgens ons is iedereen daar wel aan toe. En de kinderen
helemaal!
De kinderen van groep 8 kunnen zich vanaf as. maandag aan gaan
melden op het voortgezet onderwijs. We hopen dat er veel open
dagen en middagen zijn bezocht en dat iedereen een goede keus
heeft kunnen maken. Spannend!

Vorige week zijn we gestart met de mogelijkheid voor u als ouders en
verzorgers om op school het oudertevredenheidsonderzoek in te
vullen op een chromebook. Dit zullen we de komende
dagen/weken blijven doen op de donderdagen. Mooi om te zien
dat zoveel ouders hieraan mee willen werken en dat we dan ook
een goed algemeen beeld
krijgen wat ouders en verzorgers
van de IJdoornschool vinden. Bij
voorbaat dank hiervoor en
mocht u dit nog niet hebben
gedaan… ook de komende
week zullen de chromebooks om
8.30 uur en 14.00 uur iedere dag voor u klaar staan; het kost u maar
een paar minuten en de vragenlijst is eenvoudig in te vullen. Én…
misschien wint u wel een leuke prijs hiermee!

do. 12 maart
groep 3/4:
bezoek OBA “Schatgraven 2”
vr. 13 maart
groep 1/2
bezoek De Stadshoeve
ma. 16 t/m vr. 20 maart
groepen 1 t/m 8:
“Week van de Lentekriebels”
wo. 25 maart
groep 8:
praktisch verkeersexamen
vr. 27 maart
groep 8:
Kunstschooldag 2020
di. 7 april
Parent Club: koffiedrinken en
gedachten uitwisselen met de
directie (8.30 – 9.00 uur)

Met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer & Peter Snijders, directie OBS de Piramide
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Traktatiebeleid
De Piramide is een Gezonde School en we hebben sinds 2 jaar alle
vereiste Jump-in certificaten. Het
Jump-in
programma
helpt
scholen in Amsterdam om een
gezonde leefstijl op school vorm
te geven.
Vandaar dat wij afspraken
hebben over eten en drinken in
de
pauzes
en
over
ons
traktatiebeleid. Dit laatste is
misschien nog niet duidelijk voor
alle ouders; wij hopen dat er bij verjaardagen een gezonde traktatie
wordt uitgedeeld. U kunt in de map die op school ligt inspiratie opdoen.
Ook op internet zijn veel originele ideeën te vinden.

Ons motto: “Trakteren is fijn, maar houd het klein!”
Ons beleid: 1 traktatie, bij voorkeur gezond.
Personele ontwikkelingen
Zoals we u in onze vorige nieuwsbrief al gemeld hebben willen we graag
onze nieuwe collega’s voorstellen.
Babeth Bruijn is op 1 februari bij ons begonnen en
heeft daarvoor een aantal jaren op het
voortgezet onderwijs (havo & vwo) als docente
Engels gewerkt, maar wilde juist graag met
jongere kinderen op de basisschool aan de slag
te gaan. Babeth is samen met Alexa in groep 3/4
aan het werk en wij zijn erg blij dat ze voor De
Piramide heeft gekozen.
Ook hebben we na de voorjaarsvakantie Tineke Drewes mogen
verwelkomen. Tineke heeft jarenlang als onderwijsadviseur gewerkt bij
een adviesbureau. Omdat ze al heel veel met
onderwijs te maken had zag ze het grote
probleem van het lerarentekort ook in de
praktijk. Daarom besloot ze via het zij-instroom
traject de PABO te gaan doen. We zijn erg blij
dat ze dat traject bij ons op De Piramide in
groep 5 gaat starten. Tineke zal op maandag en
dinsdag samen met Bea gaan werken. Welkom
op De Piramide!
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Belangrijk
Social Schools
Al onze informatie versturen
wij via Social Schools 3.0.
Heeft u inmiddels de app al
geïnstalleerd en bent u
aangemeld? Ook hopen we
vooral dat onze informatie
meer en beter gelezen
wordt.

Ondanks het feit dat (bijna)
alle ouders de app hebben
geïnstalleerd lijkt het erop
dat belangrijke informatie
nogal eens wordt gemist?!
Schooltijden
De deur gaat ‘s ochtends
open om 08.20 uur en de
lessen starten om 8.30 uur.
Zorg dat uw kind op tijd is
zodat de lessen op tijd
kunnen beginnen. Helaas
moeten we vaststellen dat
een
aantal
kinderen
regelmatig te laat komt. Wij
zijn
onlangs
hierop
aangesproken door Bureau
Leerplicht en moeten te laat
komen ook als verzuim
melden.
Voorkom
dus
problemen en kom op tijd!
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Aanmelden basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind heeft u van de gemeente Amsterdam een brief
en een aanmeldformulier ontvangen. Dit levert u in op de school van uw eerste voorkeur.
De plaatsing gebeurt automatisch op basis van de door u aangegeven voorkeuren en de
voorrangsregels. Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u
te horen op welke school een plaats voor uw kind is gereserveerd.
Wordt uw kind binnenkort al 4 jaar oud? Vergeet dan niet hem of haar zo spoedig mogelijk
aan te melden!
Op onze website vindt u meer informatie over de aanmeldprocedure in Amsterdam.

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de ouderbijdrage inmiddels betaald, maar nog
niet allemaal. We verzoeken u vriendelijk, doch dringend, de
ouderbijdrage in maart te betalen; de schoolreisjes zijn inmiddels
gereserveerd en moeten nu door school betaald worden!
De hoogte van de ouderbijdrage is net als vorig jaar weer € 50,00. Alleen
voor de kinderen van groep 8 vragen wij € 80,00 (dit vanwege de
hogere prijs voor het schoolkamp).
Zoals hierboven al staat wordt van deze bijdrage het schoolreisje en
schoolkamp groep 8 bekostigd. Dit is echter niet het enige; u draagt
met de ouderbijdrage ook bij aan allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld
het Sinterklaasfeest, kerst, sportdagen en andere projecten. Zonder uw
bijdrage zijn juist deze leuke extraatjes niet mogelijk. Vooral op een
kleine school als De Piramide zijn we echt wel afhankelijk van uw
bijdrage.
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar:
OBS de Piramide Innoord
bankrekeningnummer NL 21 RABO 0330 8207 96
o.v.v. de naam + groep van uw kind
Als u een stadspas heeft voor uw kinderen dan kunt u deze op
donderdag of vrijdag laten scannen bij Anita (administratie). Met deze
scangegevens kunnen wij voor u de ouderbijdrage direct declareren bij
de Gemeente Amsterdam. Alleen voor groep 8 moet dan nog € 30,00
bijbetaald worden. Ook kunt u bij Anita of de directie de ouderbijdrage
contant betalen, maar dit heeft niet onze voorkeur.

Belangrijk
Eten en drinken
Wij drinken water op school
en eten fruit en bruine
boterhammen. Ook is het
mogelijk om schoolmelk te
drinken. De overheid wil
kinderen helpen om gezond
te eten en te drinken en
heeft daarom dit schooljaar
de subsidie gelijk gehouden
aan vorig jaar. De prijs van
schoolmelk is ook dit jaar
weer € 0,28 per pakje. Een
inschrijfformulier
kunt
u
ophalen bij juf Anita en/of
meester Dennis.

In de buurt
Noordjes activiteiten
Noordje organiseert allerlei
activiteiten voor kinderen.
Hun aanbod kunt u vinden
op de website van Noordje.

In de Parent Club hebben we op
11 februari ook gesproken over de
ouderbijdrage. We hebben als directie aangegeven graag met een
aantal ouders in gesprek te willen gaan in een ouderpanel, vooral ook
omdat het innen van de ouderbijdrage ons veel tijd kost. We willen
nogmaals een oproep aan u doen zich hiervoor aan te melden.
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Leestips
Dit keer geen echte boekentips maar wél een tip die met lezen te
maken heeft; van 15 februari t/m 28 maart organiseert de OBA
(Openbare Bibliotheek Amsterdam) het Leesfeest in de OBA!
Letters, woorden, zinnen… tijdens het Leesfeest brengt de OBA eenn
ode aan lezen en verhalen!
Er worden ook extra feestelijke voorleesactiviteiten georganiseerd voor
kinderen vanaf 6 jaar in OBA-vestigingen door de hele stad. Kijk in de
agenda voor een activiteit bij de OBA Waterlandplein en kom langs!

Geef een boek cadeau!
Boekhandels en diverse andere organisaties geven sinds een aantal jaren de
mogelijkheid om op een goedkope manier een klassiek jeugdboek aan te
schaffen. Dit jaar kunt u voor €2,00 het boek “Koning van
Katoren” kopen bij de meeste boekhandels. De actie loopt
al vanaf 7 februari, dus wees er snel bij.
Vanaf 10 april kunt u ook goedkoop een prentenboek
aanschaffen. Voor € 2,50 is dan “Woeste Willem” te koop in
de boekhandels.

Stichting SPIN
Al een aantal maanden maakt Stichting SPIN gebruik van één van
onze lokalen. Tijd om ze ook in onze nieuwsbrief voor te stellen!
Stichting SPIN zet zich op haar acht speeltuinen en op andere
plekken in Noordse buurten in voor kinderen. We willen dat alle
kinderen kansrijk opgroeien. Dat doen we onder andere door activiteiten aan te bieden waarbij kinderen
ongedwongen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden om te doen en kunnen uitvinden waar hun talenten
liggen. Ook gaan we samen met kinderen en ouders aan de slag met activiteiten waarvan zij zelf vinden
dat die leefbaarheid en het opvoedklimaat in de buurt vergroten.
Zo doen we dat ook in De Kleine Wereld. Daar kun je SPIN vinden op
het EWP-plein en in de buurtkamer aan de Zilverberg. In de
Piramideschool hebben we sinds een paar maanden ons eigen
lokaal waar wij verschillende middagen per week activiteiten voor
kinderen organiseren en één ochtend per week een Spelinloop voor
ouders samen met hun jonge kinderen.
Kinderactiviteiten
Onze activiteiten in de Piramide beginnen om half 3*. Alle kinderen uit de buurt en van verschillende
scholen zijn welkom. Ze mogen vrij naar binnen lopen voor een praatje, kopje thee en een activiteit. Soms
willen de kinderen eerder buiten spelen wanneer ze klaar zijn met hun werkje / activiteit. Dat is natuurlijk
helemaal prima. Wij verwachten van ouders dat ze afspraken met hun kinderen en ons maken of ze na de
activiteit zelfstandig buiten mogen spelen of dat ze alleen naar huis mogen. Bij het kleuteratelier komen de
ouders natuurlijk altijd hun kinderen ophalen.
En .. we vinden het heel fijn als ouders ons willen helpen bij de activiteiten!
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Het programma ziet er tot aan de meivakantie als volgt uit1:
Dinsdag:*
Kidsclub
14:30 tot ± 16:00 uur
Woensdag:*
Ouder en kind atelier
14:30 tot ± 16:00 uur
Donderdag:* Vanaf 12 Maart - Natuurclub
14:30 tot ± 16:00 uur
EWP terrein – Sport en spel buiten 14:15 tot ± 17:00 uur
Vrijdag:*
KleuterAtelier
14:30 tot 16:00 uur

4 t/m 12 jaar
alle leeftijden
4 t/m 12 jaar
alle leeftijden
4 t/m 6 jaar

Spelinloop
Iedere donderdagochtend* van 10.00 tot 11.30 uur kunt u met uw jonge kind deelnemen aan de
Spelinlopen. U kunt andere ouders uit de buurt ontmoeten, met elkaar in gesprek en uw kind(-eren) samen
met leeftijdsgenootjes laten spelen.
Voor meer informatie over het programma voor kinderen kunt u terecht bij:
Marieke Bakker 020-6370154 of 06-30448484 of m.bakker@stichting-spin.nl
Voor meer informatie over de Spelinloop kunt u terecht bij:
Malika, Cherin of Sanna 020-6370154 of 06-15004801 of spelinloop@stichting-spin.nl
Ook kunt u meer informatie vinden op de website van SPIN: www.stichting-spin.nl

Buurtgezinnen.nl
In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. En als
je dan geen steunend netwerk hebt, loopt de emmer al snel over…
Voor die gezinnen is ook in Amsterdam Noord het initiatief:
Buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit
steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen in het gezin.
Buurtgezinnen.nl wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder
de gezinsproblemen. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun
gebruiken? Deze steun varieert van een dagdeel per week tot maximaal een weekend per 2 weken. Lees
de folder met voorbeelden uit de praktijk of kijk op de website.
Aanmelden als steungezin of vraaggezin kan ook via de website. Gonda Hanskamp (coördinator
Buurtgezinnen Amsterdam Noord) komt graag bij u langs om vrijblijvend kennis te maken.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 27 maart 2020
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Indien OBS de Piramide gesloten is vanwege een studiedag of vakantie gaat de activiteit niet door!
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