
Nieuwsbrief 12 juni 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Maandag 8 juni gingen we weer allemaal naar school.  De kinderen waren uitgelaten en lieten zien dat ze 

het fijn vonden om elkaar weer te zien. En dat vonden wij ook!  

Deze week hebben we allemaal onze draai weer kunnen vinden, want het is best even wennen. Sinds 16 

maart zijn we immers niet meer “met zijn allen” geweest. Inmiddels komt er weer meer rust in de school, 

werken de kinderen met verantwoordelijkheid op de leerpleinen en houden we rekening met elkaar. Voor 

onze jonge leerlingen is het extra wennen. We proberen ze zo goed mogelijk te ondersteunen en zijn extra 

trots op hen. Over de veiligheid rond de school zijn we nog minder tevreden, in deze nieuwsbrief meer 

hierover. 

De formatie is bijna rond en volgende week zal de groepsindeling worden gemaakt. De verwachting is dat 

we het complete plaatje in de week van 22 juni bekend wordt. We gaan volgend jaar de expertise van 

diverse teamleden breed in onze oganisatie inzetten, o.a. rondom meer- en hoogbegaafheid, NT 2 training, 

leesmotivatie en ondersteuning, Remedial Teaching,  coaching o.a. NLP, WISH training voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling en lichte en zware ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben.  

De afgelopen weken hebben we de sociale veiligheid en tevredenheid van de kinderen van onze school 

gemeten. Dit doen we ieder schooljaar via gecertificeerde online vragenlijsten waar kinderen anoniem hun 

antwoorden kunnen geven. De kinderen van onze school geven aan dat zij zich sociaal veilig voelen op 

onze school, zij scoren een 8,2. Voor hun leerlingtevredeneheid scoren zij een 8,1. Daar zijn wij blij mee en 

dagen onszelf uit om dit verder te verhogen. Ook onze eindopbrengsten zijn bekend, we scoren groen, 

boven gemiddeld. Hier zijn we ook super blij mee en hierin dagen we onszelf uit om deze lijn vast te houden. 

De studiedagen zijn bekend en samen met de schoolvakantie in 2020-2021 die eerder gedeeld zijn, staan 

ze vermeld in deze nieuwsbrief. Van veel ouders hebben we het verzoek gekregen voor een kindvrije 

juniweek. Het is gelukt om in 2020-2021 zo’n week in te plannen, vanuit het uitgangspunt dat de kinderen 

voldoende uren maken. 

Namens het team, een heel fijn weekend allemaal. Tot volgende week. 

Denise Hassing, directeur OBS De Piramide 



In deze nieuwsbrief informatie over: 

-de veiligheid rondom de school 

-chromebooks 

-het alternatieve rapport groep 3 t/m 8 en driehoeksgesprek 

-de groepen acht op weg naar het afscheid van onze school 

-vakantie en studiedagen 2020-2021 

De veiligheid rondom de school 

De veiligheid rondom de school vraagt om verbeteringen nu we allemaal weer naar school gaan. De 

afgelopen week hebben we geobserveerd wat er beter kan en enkele ouders bevraagd.  

Allereerst het klemmende verzoek om de anderhalve meter afstand te handhaven, ook als ouders onder 

elkaar en bij het ophalen van je kind, direct naar huis te gaan. We kunnen er samen voor zorgen dat dit 

echt beter kan. Het is fijn dat onze maatschappij langzaam richting normaal gaat, maar de richtlijnen 

blijven gelden. Natuurlijk snappen we dat er nog moet worden afgesproken of dat ouders het ook prettig 

vinden om even met elkaar bij te praten. Onze ruimte rond de school is echter niet groot en de  gespreide 

eindtijden lijken nu weinig effect te hebben. 

Er komen veel kinderen zelfstandig op de fiets, dat is fijn. Vandaag hebben we in de groepen de 

aanpassingen besproken van de kinderen die op de fiets komen.  Deze kinderen dienen allereerst met de 

fiets aan de hand op de stoep te lopen. Ook gaan zij de fietsen parkeren op de plekken waar het bedoeld 

is: dus in de fietsenrekken op het plein en tussen de rekken op de stoep. Bij het naar huis gaan lopen de 

kinderen van groep 5 t/m 8 met de fiets aan de hand, eerst naar het fiets opstappunt bij de poort 

bovenbouwplein en vanuit dit opstappunt fietsen zij naar huis. Het fietsenopstappunt voor groep 5 t/m 8 is 

aangegeven met een geel kruis en een bordje. 

Doordat de fietsen staan waar ze horen te staan, ontstaat er aan de rechtervoorkant van de school ruimte 

waar ouders van groepen 4 kunnen staan. Deze kinderen komen immers door deze uitgang. 

Het poortje aan het onderbouwplein aan de kant van de kerk wordt opgengezet, zodat kinderen via dit 

plein ook naar hun ouder kunnen lopen. Aan deze kant is ook nog veel plaats. We zien dat ouders ook aan 

de overkant van de weg gaan staan en dat kinderen deze vaste plekken inmiddels kennen. Fijn. 

We vragen iedereen om deze afspraken goed tot zich te nemen en samen met elkaar te zorgen dat de 

veiligheid wordt vergroot. Volgende week gaan we bekijken of we een aanpassing maken in de gespreide 

eindtijden. 



Chromebooks 

Dank je wel voor het over het correct inleveren van alle chromebooks met de opladers. Een klein aantal 

chromebooks vragen om een reparatie en deze zijn opgestuurd naar PROWISE. Marco heeft alles weer in 

orde gemaakt, de karren zijn weer gevuld en alles kan weer worden gebruikt voor de groepen.  

Het alternatieve rapport groepen 3 t/m 8 en het 

driehoekgesprek 

In de periode vanaf maart 2020, hebben we onderwijs geboden op verschillende manieren; thuisonderwijs, 
onderwijs in cohorten en terug op school met de hele groep. 

Aan het einde van het schooljaar ontvangen kinderen het eindrapport. Dit keer zal het rapport er anders 
uitzien, omdat we vanaf het tweede rapport de coronaperiode ingegaan zijn.  We vinden het belangrijk 
om een rapport te maken, kinderen verdienen dit. We geven deze keer geen beoordeling, maar ieder 
ontvangt een beschrijvend rapport waarin onze merkwaarden groei, geluk en wijsheid de leidraad vormen.  

We hebben de afgelopen weken de methodetoetsen gebruikt als nulmeting om de stand van zaken in 
kaart te brengen en een richting te geven aan ons onderwijs. We konden zo goed aansluiten bij dat wat de 
kinderen nodig hadden. We hebben er ook voor gekozen om een aantal Cito-toetsen af te nemen, omdat 
dit past bij de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt.  

Het rapport voor de groepen 3 t/m 8 gaat vrijdag 26 juni mee naar huis.  

Om terug te blikken op de groei van uw kind en deze periode gaan we graag samen online in gesprek met 
u en uw kind. We noemen dit het driehoekgesprek. Het gesprek zal 10 minuten duren en zal gevoerd 
worden door de leerkracht die op die dag werkzaam is. De gesprekken staan in de week van 29 juni 
gepland en via Parro ontvangt u de mogelijkheid om in te tekenen. Maandag 22 juni vanaf 17.00 uur kunt u 
zich hiervoor inschrijven via Parro.  

De kinderen van groep twee, ontvangen vandaag het rapport en de gesprekken tussen ouder en 
leerkracht, vinden volgende week woensdag plaats.  



De groepen 8 op weg naar het afscheid van onze 

school 

I.v.m. de corona richtlijnen is het schoolreisje naar De Efteling dit jaar niet door kunnen gaan en zal deze 

verzet worden naar volgend schooljaar. Omdat onze groepen 8 dan doorgestroomd zijn naar het VO en 

zijn hun schoolloopbaan op OBS De Piramide leuk af mogen sluiten, is er voor hen een uitstapje geregeld 

binnen de richtlijnen. De twee groepen zullen op woensdag 24 juni 2020 naar De IJzeren Man gaan, waar 

hen een origineel en actief buitenprogramma te wachten staat. 

Verder wordt er momenteel met deze groepen druk geoefend met de musical, want ook die avond gaat 

(aangepast aan de richtlijnen) ingevuld worden. De ouders van de kinderen van de groepen 8, worden 

hier nog over geïnformeerd. 

Op donderdag 9 juli om 11.45 uur worden de kinderen van de groepen 8 uitgezwaaid waarbij de ouders 

van de betreffende kinderen buiten de hekken op gepaste afstand aanwezig kunnen zijn. 

We wensen alle groep acht kinderen nog een paar fijne weken en heel veel succes! 

Activiteiten groepen 2 

De kinderen van de groepen 2, vieren op dinsdag 7 juli samen het afscheid van de kleuterperiode. Dit 

schooljaar worden er (helaas) geen optredens verzorgd. We zijn nog zoekende naar een leuk alternatief en 

de ouders van de betreffende kinderen zullen hierover worden geïnformeerd via Parro. 

Vakantie en studiedagen 2020-2021 

Eerste schooldag: maandag 24 augustus 2020 

Vakantie: 

Herfstvakantie: 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 (vrijdag 18 december 12 uur uit) 

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 (vrijdag 23 juli 12 uur uit) 

Studiedagen: 

Maandag 7 september 2020 

Woensdag 20 januari 2021 

Dinsdag 6 april 2021 

Donderdag 15 april 2021 

Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli 2021 

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, kunt u deze stellen via vragen@obs-depiramide.nl

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

mailto:vragen@obs-depiramide.nl

