
Nieuwsbrief extra: 15 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Balonnen aan het hek, stralende gezichtjes, lekkere boterhammen voor tussen de middag en zware tassen 
vol thuiswerk. De deuren van de school zijn gelukkig weer open en deze week druppelden de kinderen 
iedere ochtend rustig binnen tussen 8.15 en 8.30 uur. Best een beetje spannend, na de weken van het 
online afstandsonderwijs. En de kleuters en jonge kinderen van groep 3 en 4,  lukt het ze om zelfstandig         
(met nabijheid van teamleden) naar binnen te gaan? 

Dikke complimenten: na de eerste week hebben we samen de nieuwe structuur vormgegeven en genieten 
de kinderen zichtbaar om weer op school te kunnen zijn en maken zij trouw thuis, het thuiswerk.  

In iedere groep ontwikkelen de kinderen zich lekker door. In de media wordt gesproken over de 
leerachterstanden die de kinderen op hebben gelopen. Wij zien dit niet zo. De periode van online 
afstandsonderwijs hebben we ingericht vanuit het doel dat alle kinderen zich door konden ontwikkelen. 
Daar hoorde online instructies, contact via Google Meet, nieuwe leerstof, directe feedback en monitoring 
bij. Nu de kinderen weer op school zijn gaan we verder in het programma vanuit de leerlijnen. We stemmen 
af, bieden maatwerk en toetsen via de methode toetsen. De intern begeleiders en de leerkrachten werken 
daarbij intensief samen.  

In deze nieuwsbrief weer de nodige informatie, veel leesplezier.   

Een fijn weekend gewenst namens ons team en tot volgende week!  

Denise Hassing, directeur OBS De Piramide 



In deze nieuwsbrief informatie over: 

-De planning van de komende weken en informatie over de kindvrije juniweek 

-Het sport- en spelaanbod 

-De activiteiten tot einde schooljaar 

-Veiligheid 

-Nieuwe inrichting van de school 

-Het vakantierooster 2020-2021

De planning van de komende weken 

Cohort A gaat op maandag en donderdag naar school, Cohort B op dinsdag en vrijdag. De woensdag 

wisselt.  In bovenstaand schema ziet u de verdeling tot en met 12 juni.  

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

18-22 mei A B B Hemelvaart Hemelvaart 

25-29 mei A B A A B 

1-5 juni Pinksteren B B A B 

8-12 juni A B A A B 

In de jaarplanning 2019-2020 staat van 15 -19 juni een vriie week voor de kinderen gepland. Deze week 

wordt iedere schooljaar gepland als de urenverantwoording dit toelaat. In deze kindvrije week gaat ons 

team aan de slag met de afronding van het huidige schooljaar en de planning van het komende 

schooljaar. 

We hebben opnieuw nagedacht over deze week dit schooljaar. We vinden het in deze tijd belangrijk dat 

de kinderen de structuur zoveel mogelijk kunnen vasthouden. Daarnaast hebben we als school ook ruimte 

nodig voor de afronding van dit schooljaar en de planning voor volgend schooljaar. 

We hebben daarom, in goed overleg met de MR het volgende besloten: In de week van 15-19 juni komt 

Cohort A op maandag naar school, zij maken dinsdag thuis werk. Cohort B komt op donderdag naar 

school en zij maken vrijdag thuiswerk. De kinderen ontvangen een weekplanner voor die week.  

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

15-19 juni A x x B x 
Mochten er ouders zijn die in de week van 15-19 juni met vakantie gaan, omdat de jaarplanning een 

kindvrije week gepland had staan, is dit legitiem. We willen het wel weten als uw kind niet komt. Via een 

Parro bericht aan de leerkrachten kunt u dit t.z.t doorgeven. De noodopvang is in de week van 15-19 juni 

alleen mogelijk op maandag en donderdag.   

Mocht het kabinet op enig moment laten weten dat álle kinderen naar school kunnen, vervallen de 

cohorten A en B en worden zij weer samengevoegd.



Het sport- en spelaanbod

Op schooldagen zorgen wij voor voldoende beweging gedurende de dag. De kinderen gaan twee keer per 

dag buiten spelen op het plein en beweegactiviteiten worden gegeven in de beweegzaal van de school, 

op het kunstgrasveldje of op het Versterplein.  

De activiteiten tot einde schooljaar 

Veel activiteiten kunnen in verband met de richtlijnen niet doorgaan. Ons pleinfeest bijvoorbeeld dat we dit 

jaar zouden vieren in het kader van het 25 jarig bestaan van de school.  

Wij proberen creatief om te gaan met deze activiteiten vanuit wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. 

Zo denken de groepen 8 na over een fijn afscheid van onze school en een musical binnen de richtlijnen en 

hopen we dat zij dit schooljaar nog een leuk uitje kunnen maken vanuit het schoolreisje dat niet is 

doorgegaan en zal er nog een groepsfoto gemaakt worden door een fotograaf. Het atelier vullen we in 

vanuit de creatieve ideeën, maar wel met het cohort in de eigen groep. Ook wordt er nagedacht over een 

leuke activiteit voor de oudste kleuters die volgend jaar naar groep 3 gaan en hoe we op vrijdag 10 juli om 

12 uur onze zomervakantie in gaan. 

Een aantal activiteiten zetten we door naar het volgend schooljaar: o.a. de schoolfotograaf, het 

schoolreisje en de activteiten in het kader van ons 25 jaar bestaan. 

Veiligheid

De kinderen zijn na deze week meer gewend geraakt aan de afstand. Zoals we eerder communiceerden is 

het bij de begeleiding van de jonge kinderen soms nodig, dat we wel we nabij zijn en dit kan ook voorkomen 

bij oudere kinderen.  

De ouders die hun kind naar kinderopvang ‘t Kasteeltje brengen, komen vóór of na onze starttijden, zodat 

het goed verspreid verloopt. De kinderopvang en de basisschool hebben andere richtlijnen gekregen en dit 

kan het anders onduidelijk maken. De kinderen die naar de BSO van Mowgli of Onder de Pannen gaan, 

wachten binnen aan een tafel tot de pedagogische medewerker van de organisatie aan de voordeur staat. 

We zien dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de richtlijnen houdt van het veiligheidsprotocol.  We houden 

rekening met elkaar en dat is heel fijn.  



Nieuwe inrichting in de school

Zoals we eerder hebben laten weten zal de inrichting van de school een metamorfose ondergaan. Het  

nieuwe groene schoolplein is bekend en inmiddels is de hal en de vide ook opnieuw ingericht. Het is nog niet 

helemaal klaar, maar hieronder een impressie.  

Inmiddels is er ook een kleurenplan gemaakt voor onze school. Een natuurlijke rustige basis met grijsbruine 

tinten, geaccentueerd met appelgroen en blauw van ons logo.  

In de zomervakantie zullen er diverse werkzaamheden worden verricht in de school, waaronder nieuwe 

vloeren in de groepen 3 t/m 8. Het materiaal wat we gekozen hebben is duurzaam, gezond voor kinderen 

met allergieën en zorgt voor een goede akoestiek. 



Het vakantierooster 2020-2021

Het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 is bekend: 

Herfstvakantie: 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021 

2e Paasdag: 5 april 2021 

Koningsdag: 27 april 2021 

Meivakantie: 3 mei 2021 t/m 12 mei 2021 

Hemelvaart: 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 

2e Pinksterdag: 24 mei 2021 

Zomervakantie: 26 juli 2021 t/m 3 september 2021 

De  studiedagen voor schooljaar 2020-2021 gaan opgenomen worden in de jaarplanning en deze zijn op 

dit moment nog niet bekend. We informeren u hier binnenkort over 

Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

T.a.v. nieuwe aanmeldingen voor onze school vragen we om zo spoedig mogelijk contact op te nemen.  

Mochten broertjes en zusjes nog niet zijn aangemeld voor het nieuwe schooljaar, vragen we u om dit zo 

spoedig mogelijk te doen. We gaan starten met de groepsindeling en de bezetting voor het komende 

schooljaar en we kunnen dit goed inrichten als we zicht hebben op alle leerlingen van onze school.  

Het inschrijfformulier kunt u hier vinden. Bedankt alvast! 

Verzamelpunt voor vragen 

Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te communiceren. Mochten er vragen zijn over het 

onderwijs van uw kind, stelt u deze vraag via Parro aan de leerkracht van de groep van uw kind. Als er 

andersoortige vragen zijn over de situatie waar we nu samen in zitten, kunt u deze stellen via vragen@obs-

depiramide.nl

We beantwoorden deze vragen zoveel mogelijk gestructureerd via de nieuwsbrieven of zo nodig individueel.  

https://obs-de-piramide.nl/wp-content/uploads/2019/09/Inschrijfformulier-Piramide-versie-september-2019.pdf
mailto:vragen@obs-depiramide.nl
mailto:vragen@obs-depiramide.nl

