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Nieuwsbrief 5 - maandag 15 januari 2018
Beste ouders en verzorgers,
De vijfde Nieuwsbrief alweer, maar de eerste in dit nieuwe kalenderjaar. We willen u een
goed, gezond en gelukkig nieuwjaar wensen!
Er zijn na de kerstvakantie enkele veranderingen in ons team die we verderop in deze
Nieuwsbrief zullen toelichten.
Ook van dit nieuwe jaar gaan we samen met u een succes voor de kinderen maken… wij
hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer
Peter Snijders
directie OBS de Piramide

1. Jumbo Scholenspaar Actie
Zoals u weet hebben we meegedaan met de Jumbo Scholenspaar Actie. We wisten weliswaar
hoeveel spaarpunten we hadden gekregen, maar hoorden pas op
15 december hoeveel geld die spaarpunten waard waren. Juf
Mandy is die dag naar de Jumbo op het Buikslotermeerplein gegaan
en heeft daar een cheque in ontvangst mogen nemen van maar
liefst € 808,45! Wat zijn we hier blij mee en wat kunnen we hier
leuke dingen voor de kinderen van kopen. In ieder geval bedankt
voor uw inzet en hulp! Wát we met dit geld precies gaan doen kunt
u later dit schooljaar in onze Nieuwsbrief en op Facebook lezen:
https://www.facebook.com/obsdepiramideamsterdam/

2. Inloop bij de kleuters
De inloop bij de kleuters is momenteel op de dinsdag en de donderdag, maar vanaf volgende
week hebben wij de inloopochtenden op de maandagen en vrijdagen. U kunt die dagen samen
met uw kind tussen 8:30 tot 8:45 uur nog een spel uit de kast kiezen of een boekje lezen. Alle
kinderen worden uiteraard gewoon om 8:30 uur op school verwacht.
3. Ouderraad
De feestdagen zijn weer achter de rug en de Ouderraad is erg druk
geweest met versieren en weer opruimen van de school. Het zag er
prachtig uit dankzij de ouderbijdrage die betaald wordt (zie punt 3)!
Jammer genoeg hebben we niet zoveel hulp gekregen als we gehoopt
hadden. Hopelijk wordt dit in de toekomst beter.
Tijdens het kerstdiner was er ook een gezellig samenzijn van een aantal ouders en verzorgers.
We hopen dat dit uit kan groeien tot een traditie.
4. 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 en voor groep 8 wordt dit € 60,00 (meerdaags schoolreisje). We zijn blij dat al veel ouders
dit bedrag hebben betaald, maar hopen en verwachten een nog beter resultaat. Zo kan de
Ouderraad die leuke extra dingetjes voor de kinderen en school organiseren!
- 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.
5. Personele zaken
Na de kerstvakantie zijn een paar nieuwe gezichten in school te zien. Dennis Meulemans zal
de rest van dit schooljaar werkzaam zijn als conciërge. Hij zal verschillende broodnodige
klusjes binnen school kunnen doen, maar ook ondersteuning kunnen bieden tijdens technieken andere handvaardigheidslessen. Ook kan hij op andere gebieden iets betekenen in de
algemene ondersteuning op school. Welkom meester Dennis!
Margriet van Weelden is de vervangster in groep 5 voor juf Nicole, die nu van haar
zwangerschapsverlof geniet. Het gaat goed met haar en de zwangerschap. Daar zijn wij erg
blij om en ook met juf Margriet als haar vervangster zijn we blij!

Ook hebben we nog een ander leuk nieuwtje: juf Linda is zwanger! Dit is natuurlijk een
felicitatie waard en we zijn allemaal erg blij voor haar. Zij zal in de loop van april van haar
zwangerschapsverlof gaan genieten. We weten nu natuurlijk nog niet hoe haar vervanging er
uit zal zien, maar daar zullen we later vanzelfsprekend op terug komen.
Tot slot een minder prettige mededeling. Juf Suzanne is helaas ziek. We zijn druk bezig om
vervanging voor haar te regelen, maar zoals u begrijpt en weet is dat momenteel zeer lastig
omdat er gewoonweg geen leerkrachten beschikbaar zijn; één van de hoofdredenen waarom
ons team afgelopen jaar twee maal heeft deelgenomen aan de stakingen! Deze week hebben
we alles nog geregeld, en we zijn druk bezig om dit indien noodzakelijk ook verder voor elkaar
te krijgen. We houden u op de hoogte!

6. Naschoolse activiteiten
In de week van 5 februari start blok 2 van de Naschoolse Activiteiten, zowel de
sportactiviteiten van Jumpin als de andere activiteiten van Wijsneus. De kinderen kunnen zich
opgeven door de formulieren met de eigen bijdrage van € 5,00 in te leveren bij de
administratie (bij voorkeur op donderdag of vrijdag).
Extra aandacht dit keer voor een nieuwe activiteit in
ons Talentlokaal voor kinderen in groep 5 t/m 8… “Het
Kookparadijs”! Wil je anders, gezond en lekker leren
koken? Wil je weten waar voedsel vandaan komt en
wil je weten wat een gezonde leefstijl is? Kom dan
naar “Het Kookparadijs”. Iedere maandag van 15.30 –
17.00 uur in ons Talentlokaal!!!

7. 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 met andere ouders kunnen delen en in
onze Nieuwsbrief op kunnen nemen. Ons
emailadres: directie.piramide@innoord.nl

8. Foutloos Rekenen groep 8
Dinsdag 9 januari zijn we in groep 8 gestart met het project “Foutloos Rekenen”. We zijn blij
dit project als pilotschool in te kunnen zetten om nog voor de CITO-Eindtoets het rekenen in
groep 8 een extra boost te geven!
Bij Foutloos Rekenen kan iedere leerling een uitstekende rekenaar worden, ongeacht het
huidige rekenniveau. Foutloos Rekenen maakt namelijk gebruik van een duidelijke structuur
en opbouw, waardoor kinderen de gehele rekenbasis leren beheersen in slechts 16 weken.
Dit kan echter alleen als de kinderen zich hiervoor extra willen inzetten en als de ouders en
verzorgers hier ook aandacht aan willen besteden in huis. Daarom organiseren we morgen,
dinsdag 16 januari, een ouderbijeenkomst om het project aan u uit te leggen. We verwachten
dat alle ouders en verzorgers van de kinderen van groep 8 hierbij aanwezig zijn; alleen met
uw hulp kan dit een succes worden en mogelijk leiden tot een hogere CITO-score voor uw
kind dan we verwachten!!!

9. Te laat komen
Ons valt dit schooljaar op dat een aantal kinderen regelmatig te laat komt. Dit gebeurt soms
tot wel 10 keer per maand! Ook de leerplichtambtenaar is dit opgevallen en is hier alert op.
De komende periode zal zij met prikacties op De Piramide komen controleren. De eerste
prikactie is op donderdag 18 januari aangekondigd. Volgende acties worden niet vooraf
aangekondigd.
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.

10. Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de kinderen door ouders gecontroleerd op luizen. Dit is inmiddels
maandag 8 januari weer gedaan, met dank aan de luizenmoeders! Mocht er 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.

11. Decoratie logo op de ramen
Zoals u misschien al heeft gezien hebben we de ramen van het speellokaal en talentlokaal
beplakt met ons logo. Omdat deze ruimtes niet altijd in gebruik zijn zag het er van de
buitenkant vaak zo kaal uit. Nu is de naam van de school tenminste goed te zien en zijn de
ramen opgefleurd!

12. Agenda komende periode
do. 17 januari
demonstratielessen verkeer “Tussen School en Thuis”
do. 18 januari
prikactie te laat komen door de leerplicht
De volgende Nieuwsbrief zal rond 12 februari verschijnen.
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