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Nieuwsbrief 4 - maandag 4 december 2017
Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels zijn we alweer in december beland. En morgen wordt het sinterklaasfeest ook bij
ons op De Piramide gevierd. Zouden de sint en zijn pieten bij ons langskomen? Wij verwachten
hen in ieder geval wel! U bent natuurlijk van harte welkom om dit ontvangst op dinsdag 5
december samen met ons te vieren. Ook bent u daarna welkom in de gymzaal bij ons grote
sinterklaasfeest.
Wij verheugen ons er echter ook op om de hele school in de kerstsfeer te zien. Later deze
week zal de ouderraad samen met een aantal andere ouders alles prachtig komen versieren,
zodat het kerstdiner op donderdag 21 december onvergetelijk en sfeervol wordt.
December… de maand dat het buiten donker en guur is, maar binnen warm en licht!
Met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer
Peter Snijders
directie OBS de Piramide

1. Jumbo Scholenspaar Actie
De Jumbo Scholenspaar Actie is afgelopen, en het was een succes voor
onze kleine school! Dit dankzij uw spaarpunten en de hulp van groep 8
die veel van deze punten online hebben ingevoerd. Onze eindstand:
3355 punten!!!
De gespaarde punten worden momenteel omgezet in waardecheques.
De filiaalmanager van de Jumbo zal in de week van 11 december
contact met ons opnemen om het uitreikmoment van deze
waardecheque af te spreken. Met deze waardecheque kan de school een aantal leuke dingen
kopen, zoals materiaal om mee te spelen en voor op het kleuterplein. We weten nog niet
precies om hoeveel geld het gaat, maar we houden u op de hoogte!

2. Ouderraad
De Ouderraad is momenteel erg druk met de feestdagen in
december. Sinterklaas is alweer in het land en meteen na zijn
verjaardag zal de school omgetoverd worden in de gezellige
kerstsfeer. Woensdag 6 december ruimen we alle sinterklaas-spullen
op en donderdag 7 december komt de kerstversiering tevoorschijn. Mocht u hierbij willen en
kunnen helpen dan kunt u zich aanmelden bij de klassenouder(s) van uw kind(eren).
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, omdat deze groep op kamp gaat; dit bedrag wordt in
januari vastgesteld en aan u medegedeeld).
- U kunt deze € 50,00 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. Mocht u Natasja nog niet kennen…
zij stelt zich hieronder even voor.
4. Ouder- en kind adviseur (OKA)
Mijn naam is Natasja Kammeron. Sinds januari 2015 werk ik als Ouder- en Kindadviseur op
scholen en in de wijk.
Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan
je bij mij terecht op dinsdag en donderdagochtend.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie), over pesten,
opkomen voor jezelf. Ik kan ook tips geven. Ook kunt u bij mij terecht om samen te zoeken
naar een leuke activiteit voor u kind in de wijk. Jeugdsportfonds en Jongeren Cultuurfonds
aanvragen.
Wij kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het
ingewikkelder is, maken wij samen een plan.
Als Ouder- en Kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Noordoost. Daarin
werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken.

Ik ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed
vinden, werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.
U kunt mij bereiken via tel. 06-46819185 ,of email: n.kammeron@oktamsterdam.nl
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl

5. Gezond recept
Als Jump-in school vinden we het belangrijk dat kinderen veel bewegen en gezonde voeding
krijgen. Tijdens de eerste MR-vergadering van dit schooljaar is hier ook over gesproken en
leek het ons een leuk idee om in de Nieuwsbrief hier aandacht voor te vragen. Hierbij hebben
we uw hulp nodig. Heeft u een leuk en gezond recept voor een lunch, traktatie of snack dan
kunt u die via email naar ons sturen. Wij kijken dan of we uw recept in onze Nieuwsbrief op
kunnen nemen.
In deze lunchtrommel zit o.a. een opgerolde en
supergezonde pannenkoek.
Voor één pannenkoek heeft u nodig:
5 eetlepels fijngemalen havermout
een snufje zout
1 ei
4 eetlepels melk
Smakelijk eten!!!

6. Te laat komen
Ons valt dit schooljaar op dat een aantal kinderen regelmatig te laat komt. Dit gebeurt bij
enkele kinderen soms tot wel 10 keer per maand! Behalve dat het zeer storend kan zijn als
kinderen binnenkomen als de lessen al gestart zijn, is dit ook de leerplichtambtenaar
opgevallen. Zij heeft inmiddels prikacties aangekondigd op De Piramide en zal komen
controleren.
Bij veelvuldig te laat komen bestaat de kans dat dit voor ouders tot consequenties leidt. Dit
willen we graag gezamenlijk voorkomen. We verzoeken u om hier op te letten; uw kind is
leerplichtig en er moet voldaan worden aan het aantal verplichte lesuren.

7. 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. Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de kinderen door ouders gecontroleerd op luizen. Mocht er na de
herfstvakantie bij uw kind iets geconstateerd zijn dan heeft u persoonlijk een bericht hierover
ontvangen. We verzoeken alle ouders alert te zijn en ook thuis regelmatig te controleren.
Meteen na de kerstvakantie zal de volgende controle plaatsvinden.
9. Opsplitsen van onze kleutergroep
Zoals u weet is onze kleutergroep momenteel erg groot. Gelukkig hebben we de mogelijkheid
om deze grote groep binnenkort op te kunnen splitsen. Momenteel zijn we samen met juf
Yvette, juf Florentine en juf Linda zorgvuldig bezig om de nieuwe groepen samen te stellen,
en zodra dit rond is zullen de ouders van onze kleuters op de hoogte worden gebracht van de
veranderingen.
10. Agenda komende periode
dinsdag 5 december
donderdag 7 december
dinsdag 19 december
donderdag 21 december
zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
maandag 8 januari

Sinterklaasfeest
kerstversiering in school
MR-vergadering
schaatsen groepen 7 en 8
kerstdiner
kerstvakantie
1e schooldag 2018

De volgende Nieuwsbrief zal rond 12 januari verschijnen.

