Belangrijke data
September
28-09
29-09

19.30u infoavond gr 3
19.30u Infoavond gr 1-2

Oktober
02-10
03-10
05-10

MEIJERIJLOOP
19.30u MR vergadering
start kinderboekenweek
“voor altijd jong”
10-10 in de week van 10 okt.
fietscontrole gr 3-8
17-10+ verbindingsdagen
18-10 groepen 7
18-10 Kamp groepen 8
19-10 Kamp groepen 8
20-10 Kamp groepen 8
19-10 nieuwe nieuwsbrief via
de mail
24-10 t/m 28-10 Herfstvakantie
Wijziging
De studiedag van 7 oktober is
door verhindering van de
externe partij verzet naar
vrijdag 4 november. Alle
kinderen zijn dus vrijdag 4
november vrij i.p.v. 7 oktober.
Deze wijziging was al voor de
zomervakantie doorgegeven.

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De eerste weken van het schooljaar zitten er weer op. Nu we
nog steeds kunnen genieten van het lekkere weer, heb je niet
in de gaten dat de herfst al weer begonnen is, wat gaat de tijd
toch snel.
Wat heerlijk om door de school te lopen en kinderen
enthousiast bezig te zien in het klaslokaal of in de tussenruimtes.
De komende weken leggen wij de laatste hand aan het verder
inrichten van de tussenruimtes en is ook deze klus weer klaar.
Samen met het nieuwe logo maken we zichtbaar dat we als
school in ontwikkeling zijn. Leuk om ook de positieve reacties te
horen over het nieuwe logo!
Ook dit schooljaar gaan we met het team een vervolg geven
aan het traject 'Regelarm en leerrijk; gelukkig leren". In de
komende nieuwsbrieven zullen wij onze ontwikkelingen met u
delen. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van
oudercommunicatie. Vanaf volgende week kan er gebruik
worden gemaakt van een digitaal ouderportaal. Uw kind heeft
vandaag een envelop meegekregen met uitleg hierover. Lees
deze brief dus goed.
Rest mij nog om de groepen 7 en 8 alvast heel veel plezier toe
te wensen met de verbindingsdagen en het schoolkamp.
Groepsactiviteiten die wij bewust aan het begin van het
schooljaar plannen, om hier het hele jaar profijt van te hebben!
Veel plezier hiermee.
Een fijne maand weer allemaal.
Louise Strijk

Actief op de basisschool? In de oudervereniging
natuurlijk!
Wij zijn een enthousiaste club van betrokken ouders en wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen
met het schoolteam, diverse activiteiten tijdens en buiten de lessen. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle
kinderen naast een leerzame tijd ook een gezellige schooltijd hebben, denk hierbij aan;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinterklaas In de aanloop naar Sinterklaas versieren we de school, maken een schatkamer,
ontvangen en helpen Sinterklaas. Daarnaast ontvangen de kinderen van groep 1 t/m groep 4 een
cadeautje.
Kerstviering Versieren van de school in kerstsfeer, organiseren en helpen bij de kerstborrel en
knutselactiviteiten.
Carnaval Eens in de twee jaar organiseren we een gezellige carnavalsoptocht , we versieren de
school en helpen mee bij de carnavalsochtend.
Pasen paaseitjes
Afscheid Oudste kleuters
Afscheid groep 8 We organiseren een slotfeestavond en alle kinderen uit groep 8 krijgen een
kleinigheidje van de oudervereniging.
Sportdag Om het jaar wordt er een sportdag georganiseerd.
Schoolreisje Als er geen sportdag is, organiseren we het schoolreisje (dus ook om het jaar).
Pleinfeest Meehelpen aan het organiseren van het gezellige Pleinfeest voor de kinderen maar ook
voor de ouders en opvoeders.
Schoolplein In samenwerking met de verkeerscommissie de nieuwe beschildering van het
Schoolplein en de Skate Clinics.
Bijdrage in nieuwe Speeltoestellen, Good Moves en Schoolkalender.
Aankleding van de school tijdens Sinterklaas, Kerst en Carnaval.
Attenties bij ziekte, geboorte kind, afscheid en jubilea van teamleden.

Naast bovenstaande activiteiten kijken we ook altijd of we de school nog bij andere zaken kunnen helpen.
Zo hebben we het afgelopen jaar het handenarbeid lokaal opgeruimd, schoongemaakt en alles weer
aangevuld. De kinderen kunnen dit jaar weer vooruit met knutselen e.d.
Via de nieuwsbrieven en intekenlijsten roepen wij ook andere ouders op om te helpen met versieren of mee
te helpen een groepje te begeleiden tijdens de sportdag of schoolreisje o.i.d. Hulp ouders zijn altijd welkom!
De activiteiten van de oudervereniging vallen buiten de normale bijdrage van de overheid. Daarom
vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten
kunnen organiseren dan wel financieren.

Tijdens de Algemene Jaarvergadering op 11 oktober om 19.30 uur legt de oudervereniging
verantwoording af over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage van schooljaar 2016- 2017. De
ouderbijdrage voor schooljaar 2016- 2017 willen wij handhaven op € 30,00 per kind.
De oudervereniging vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Bij alle vergaderingen is een teamlid van school
aanwezig. Belangstellende hulpouders zijn van harte welkom. Voel je daar iets voor? Kom dan gerust eens
een vergadering bijwonen. Het is ontzettend leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school, de
leerkrachten en ook je eigen kind(eren)!
Hebt u een vraag of een suggestie voor de oudervereniging, spreek een van ons aan of mail naar
ov@obs-depiramide.nl

(niet aanwezig op de foto Carola, Niels en Daphne).
Desiree Hobbelen: Voorzitter:
Carola Traa-Ouwerkerk: Secretaris.
Marc van de Weijenberg: Penningmeester.
Niels Kantelberg: Verkeerscommissie.
Angelique van Kasteren.
Ellis Hoogveld.
Antoinette van Gaal.
Leonoor van den Heuvel.

Daphne Kuipers-Diets.

K’NEX oproep!
Beste ouders, verzorgers,
Namens de oudervereniging willen we een oproep plaatsen voor het verzamelen van de “oude“ K’NEX.
Vaak worden zolders opgeruimd, zijn de kinderen te oud om ermee te spelen.
Die K’NEX komt zeer goed van pas op school waar de kinderen heerlijk kunnen bouwen.
Hebben jullie nog K’NEX op zolder of in de schuur en zijn jullie bereid deze te doneren aan school?
Daar zouden de kinderen zeer blij mee zijn!
Alle K’NEX mag verzameld worden onder de trap in de aula, daar is het inzamel punt.
Alvast hartelijk dank,
Namens de oudervereniging De Piramide

KINDERBOEKENWEEK 2016 en we sparen………..
Tankt u toevallig bij Total en heeft u boeken over van de spaaractie welke u thuis niet gebruikt? De
schoolbibliotheek is dan heel blij met deze boeken. De boeken kunnen afgegeven worden op school aan
Hennie, Nicole of Saïda.

KINDERBOEKENWEEK 2016 en we kunnen ook sparen
voor de schoolbibliotheek

Hoe kunt u mee doen met ‘Sparen voor je
schoolbieb’?
Samen met de ouders kunt u kassabonnen sparen
van kinderboeken, gekocht bij Bruna. De
kassabonnen worden ingeleverd en verzameld op
school. Aan het eind van de actieperiode wordt
door Bruna 20% van het totaalbedrag gesponsord
in de vorm van kinderboeken.

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het
motto: voor altijd jong! Bruna wil graag samen met u het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom
geven wij het Kinderboekenweekgeschenk ‘Oorlog en vriendschap’ van Dolf Verroen cadeau bij
€10,- aan kinderboeken en organiseren we een belangrijke scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om uw schoolbibliotheek uit
te breiden!

•

Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel of op bruna.nl en leveren de kassabon in op
uw school.
• De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016.
• De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 20 november 2016 ingeleverd worden bij een Brunavestiging. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die uw school van ons ontvangt met
de post.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en u ontvangt een waardebon.
• Uw school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Tussenstand Sparen voor je school

Hulp gevraagd in de schoolbibliotheek
Onze schoolbieb wordt " bemand "door een aantal moeders die op dinsdagmiddag en
woensdagochtend de kinderen begeleiden bij het zoeken en lenen van een boek.
Om de continuïteit voor de schoolbibliotheek en dus het leesplezier van de kinderen te waarborgen zijn wij
dringend op zoek naar ouders die willen helpen. De schoolbieb is momenteel geopend op dinsdagmiddag
tussen 13.00 en 15.00 uur en op woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur.
Het streven is om de bieb op meerdere dagen te openen zodat de kinderen er vaker gebruik van kunnen
maken. Hiervoor hebben we nog meer hulp van ouders nodig. Wil je weten wat het precies inhoudt, loop
dan op dinsdag middag tussen 13.00 en 15.00 uur of woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur even
binnen. Als u een uurtje in de week over heeft dat u in de bieb wil investeren, dan kunt u contact opnemen
met juffrouw Angelique van groep 5A angelique.lausberg@obs-depiramide.

……….

Kinderboekenweek 2016
Beste ouders,
Op woensdag 5 oktober a.s. start weer de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema is: Voor altijd jong! Het
gaat vooral over opa’s en oma’s. De kinderen mogen die dag verkleed als opa of oma naar school
komen.
We hebben uw hulp nodig! Voor de opening willen wij n.l. graag grootouders uitnodigen, maar wij hebben
natuurlijk geen adressen, emailadressen. Ze staan ook niet in onze app, dus vragen wij u om deze informatie
aan ze door te geven. We willen graag een aantal grootouders om 8.30u bij de opening op 5 oktober
uitnodigen. Ze mogen dan bij hun kleinkind gaan staan en het liedje meezingen en dansen. Kijk maar eens
naar de grappige clip op Youtube, Kinderen voor Kinderen, Voor altijd jong! De opa’s en oma’s die
aanwezig zijn willen wij vragen om na deze opening in de klas van hun kleinkind iets te vertellen over
vroeger of in de onderbouw bijv. een boekje van vroeger voor te lezen. Omdat we rekening moeten
houden met de beschikbare ruimte kunnen er niet meer dan 5 grootouders per klas hierbij aanwezig zijn.
Op de raam van de klas hangt een inschrijflijst.
Dinsdagmiddag 11 oktober houden we een boekenruilbeurs. Elk kind mag 1 boek van thuis meenemen (op
eigen niveau en niet kapot) en dan ruilen voor een ander boek.
Op vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een opa- en oma middag. Om 13.00 uur
worden alle oma’s en opa’s door onze directeur Louise verwelkomd. Vanaf half twee tot half drie mogen ze
dan in de klas van hun kleinkind kijken.
Wij hebben er zin in, hopelijk geldt dat ook voor de opa’s en oma’s!
Namens de Kinderboekenweekcommissie, Conny en Ria.

