
 

    

Nieuwsbrief extra: volledige opening op 8 juni 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Maandag 8 juni gaan we allemaal weer tegelijk naar school. We kijken ernaar uit! 

Zoals ik afgelopen vrijdag via Parro deelde, zijn de protocollen van de PO-raad afgelopen donderdagavond 

gedeeld. We moesten deze protocollen afwachten om de richtlijnen helder te hebben, waar vanuit wij onze 

organisatie kunnen inrichten vanaf 8 juni. 

Veel richtlijnen zijn hetzelfde gebleven. Rondom veiligheid blijven alle ingezette acties gehandhaafd. Externe 

medewerkers kunnen weer in de school zijn om kinderen te begeleiden. Ouders kunnen helaas de school of 

het plein nog niet betreden. We blijven daarin met elkaar in verbinding via Parro, de telefoon of beeldbellen. 

De noodopvang stopt. Het protocol geeft advies om de toestroom tussen de middag zoveel mogelijk te 

beperken, maar legt het continurooster niet op.  

We hebben na afstemming met het team en de MR besloten om vanaf 8 juni terug te gaan naar ons originele 

rooster met inachtneming van gespreide breng- en haaltijden en gespreide ingangen. De redenen hiervoor 

zijn uitvoerig met betrokkenen besproken en leg ik hieronder uit: 

- Allereerst kiezen we voor originele tijden omdat de kinderen de originele tijden gewend zijn (we 

hebben immers pas 4 weken gebruik gemaakt van 5 dagen gelijk model met continurooster).  

- Veel ouders die gebruik maken van de BSO krijgen vanaf 8 juni de noodopvang niet meer vergoed. 

Dit zou betekenen dat zij bij een continu-model de extra uren BSO van 14.00 tot 15.00 uur in rekening 

zullen krijgen. 

- Kinderen kunnen gebruik maken van TSO van ’t Kasteeltje, via de bekende aanmelding.  Het 

overgrote deel van de kinderen van onze school maakt hier gebruik van, waardoor de toestroom 

tussen de middag gedoseerd blijft. 

- Het team van de Piramide heeft in de huidige vorm van het ‘vijf-gelijke-dagen-model’ met 

continurooster, geen pauze-mogelijkheden. Wij kunnen geen groepen samenvoegen, om een 

leerkracht pauze te geven.  

De afgelopen periode van ‘vijf-gelijke-dagen-model’ met continurooster heeft er toe geleid dat we in 

schooljaar 2020-2021 een onderzoek willen gaan starten naar nieuwe schooltijden met ouders, team en MR.  

 



 
 

 
 

 

We hopen op een paar fijne weken richting de afsluiting van dit bijzondere schooljaar en binnenkort ontvangt 

u ook meer informatie over de planning, groepsindeling en formatie van schooljaar 2020-2021.  

Namens het team, 

Denise Hassing, directeur OBS De Piramide 

In deze nieuwsbrief informatie over: 

● De organisatie vanaf 8 juni 

● Het sport- en spelaanbod vanaf 8 juni 

● De activiteiten tot einde schooljaar 

● Veiligheid 

De organisatie vanaf 8 juni 

Schooltijden: 

We hanteren onze originele schooltijden met gespreid halen en brengen via drie ingangen, vanuit de 

richtlijnen. Onze originele schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 

uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Op woensdag van 8.30 tot 12.00 uur. Er is een mogelijkheid voor TSO, 

aanmelding loopt via ’t Kasteeltje en de bekende route. 

Omdat we vanuit de richtlijnen dienen te zorgen voor gespreid halen en brengen, hieronder de specifieke 

tijden: 

Inloop voor alle groepen van 8.15 - 8.30 uur 

Alle A groepen én de drie kleutergroepen zijn uit om 11.55 uur en starten weer om 12.55 uur (inloop vanaf 

12.50 uur) en zijn uit om 14.55 uur. 

Alle B groepen zijn uit om 12.00 uur, starten weer om 13.00 uur (inloop vanaf 12.55 uur) en zijn uit om 15.00 uur. 

Een extra mededeling vanuit de kleutergroepen. Omdat we op dit moment te maken hebben met drie 

grotere kleutergroepen en de kinderen uit de kleutergroepen vanaf 16 maart jl. niet meer compleet zijn 

geweest, verzoeken we de ouders van de groep 1 kinderen, om hun kind bij voorkeur op woensdag thuis te 

houden. De leerkrachten willen na deze afgelopen periode van thuiswerken en cohorten, op de 

woensdagen extra aandacht gaan besteden aan de voorbereiding op groep 3. Voor concrete afstemming 

vragen we om contact te leggen met de leerkracht van de groep van uw kind. 

Ingangen: 

De kinderen komen via drie ingangen de school binnen, op de bekende wijze zoals we dit de afgelopen 4 

weken georganiseerd hebben.  

Groepen 1 - 2 - 3: zij-ingang onderbouwplein 



 
 

 
 

Groepen 4 - 7a: hoofdingang 

Groepen 6 - 7b - 8: zij-ingang bovenbouwplein 

Externen, vrijwilligers en ouders in de school: 

De begeleiding van kinderen door externen kan met ingang van 8 juni weer op school plaatsvinden. De 

externen dienen zich te houden aan de richtlijnen ten behoeve van de veiligheid. De TSO vanuit ’t Kasteeltje 

maakt gebruik van vrijwilligers en ook zij handhaven de richtlijnen. Ouders kunnen helaas nog niet op school 

verschijnen. We hebben via Parro, telefoon of beeldbellen verbinding met elkaar.  

Laatste schoolweken en planning: 

● Week 8 t/m 12 juni: normale schoolweek. Vrijdag 12 juni krijgen de kinderen van groep 2 hun rapport 

mee naar huis. 

● Week 15 t/m 19 juni aangepaste juni week: De kinderen komen op maandag en donderdag naar 

school en krijgen voor dinsdag en vrijdag thuiswerk. (Mocht uw kind niet kunnen komen op maandag 

en donderdag i.v.m. een geboekte vakantie, dan dient u dit door te geven aan de betreffende 

leerkracht.)  Woensdag 17 juni vinden de online rapportgesprekken plaats met de ouders van de 

groep 2 kinderen. 

● Week 22 t/m 26 juni: normale schoolweek. Op vrijdag 26 juni gaan de (alternatieve) rapporten mee 

naar huis. 

● Week 29 juni t/m 3 juli: normale schoolweek. In deze week vinden de gesprekken online plaats naar 

aanleiding van de (alternatieve) rapporten en worden de adviesgesprekken voor de kinderen van 

groep 7 gevoerd. Meer informatie hierover volgt nog. 

● Week 6 t/m 10 juli: normale schoolweek. Op vrijdag 10 juli, de laatste schooldag, zijn de kinderen om 

12 uur uit. 

Chromebooks: 

De ouders/kinderen die een Chromebook hebben geleend van school met een gebruikerscontract, leveren 

deze donderdag 4 of vrijdag 5 juni weer in bij Marco. U mag uw kind het Chromebook meegeven en deze 

zelf laten inleveren. We gaan ervan uit dat deze Chromebooks ongeschonden zijn, anders verzoeken we u 

contact op te nemen met Denise om dit op te lossen. 

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 gymzaal van de school, op 

het kunstgrasveldje of op het Versterplein. Gymlessen in de Martinihal worden niet gegeven.  



 
 

 
 

De activiteiten tot einde schooljaar 

We hebben eerder gecommuniceerd dat veel activiteiten in verband met de richtlijnen niet kunnen 

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

er niet kan. 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. 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.  

Op welke wijze we de activiteiten precies vormgeven laten we via Parro weten aan de desbetreffende 

groepen en indien nodig komen er updates via de nieuwsbrief. 

Veiligheid 

De kinderen zijn gewend geraakt aan de afstand. Als we vanaf 8 juni allemaal samen naar school gaan, 

zullen we hier nogmaals aandacht voor hebben. Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 

bewaren. Tussen personeelsleden en kinderen wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard. Tussen 

personeelsleden onderling en tussen volwassenen onderling wordt 1,5 meter afstand bewaard. 

Onze school wordt iedere dag helemaal schoongemaakt door een erkend schoonmaakbedrijf die handelt 

volgens het schoonmaakprotocol passend bij corona. Iedere dag worden klinken, deuren en toiletten extra 

schoongemaakt door onze assistent. In iedere groep zijn extra schoonmaakmiddelen om aan het einde van 

de dag de tafels af te doen. Kinderen en personeelsleden wassen regelmatig de handen, waarbij we gebruik 

maken van papier om te drogen. 

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.

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.  
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