Nieuwsbrief 1: start schooljaar 2020-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen maandag zijn we met héél veel plezier, samen weer gestart. We kijken uit naar een mooi
nieuw schooljaar, waarbij alle kinderen wijs en gelukkig mogen verder groeien. Een speciaal
welkom voor alle nieuwe kinderen en hun ouders, die dit schooljaar zijn gestart op onze school. Een
hele fijne schoolloopbaan op onze school gewenst.
Zoals ik eerder communiceerde via Parro, hebben we op dit moment nog steeds te maken met
richtlijnen rondom de coronamaatregelen. Deze richtlijnen zijn beschreven in een protocol die alle
STROOMM-scholen hanteren. In de gestuurde brief van de bestuurder van STROOMM Robert-Jan
Koevoets hebben jullie hier meer over kunnen lezen.
Ouders zijn helaas nog niet welkom zijn in de school of op het plein en gesprekken vinden zoveel
mogelijk online en telefonisch plaats, waarbij er beredeneerd uitzonderingen kunnen worden
gemaakt. In dat geval vindt er altijd een triage plaats bij de hoofdingang. We gaan in ieder geval
weer ons uiterste best doen om samen met jullie zo goed mogelijk met elkaar in verbinding te zijn.
De oudercommunicatie app Parro heeft updates gehad en hierdoor lijkt het nodig om de app
opnieuw te installeren. Hopelijk werkt alles weer naar behoren op korte termijn.
Een heel mooi schooljaar allemaal, weet ons te vinden en vertel het ons!

Namens het team,
Denise Hassing
Directeur OBS De Piramide

Verkeersveiligheid rondom de school
Een verkeersveilige school maken we samen; hieronder staat beschreven op welke wijze dit goed
lukt.

•

Wij stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen om de
verkeersstroom te beperken. Vanuit de coronamaatregelen vragen we om kinderen die dit
kunnen, zoveel mogelijk zelf naar school te laten gaan.

•

We maken gebruik van drie in- en uitgangen, met een inlooptijd in de ochtend van 8.20 tot
8.30 uur. Vanuit de coronamaatregelen komen de kinderen zelfstandig naar binnen en
helpen wij hen als dit nog even moeilijk is.

•

We lopen met de fiets aan de hand op de stoep en parkeren de op de afgesproken
plaatsen. Als we vertrekken verloopt dit via het vaste fiets opstappunt. Op die manier
verloopt de stroom gestructureerd.

•

Parkeren van de auto, mag alleen op de plaatsen waar dit toegestaan is. Let op: in vervang
met de verbouwing van het complex aan de Van de Pollstraat, is de ruimte op dit moment
beperkt. Mogelijk dient u vanuit de veiligheid, wat verder weg van de school te parkeren. Er
is sprake van een stopverbod aan de straatzijde van de school (de oplevering van de
verbouwing van het complex aan de van de Pollstraat, staat gepland in januari 2021).

•

Op de zebrapaden is het druk, geef ruimte aan het elkaar en geef zelf het goede voorbeeld.

•

Vanuit de coronamaatregelen, vragen we met klem om de anderhalve meter afstand tot
de andere wachtende ouders, te organiseren en te respecteren.

Formatie en ondersteuning in schooljaar 2020-2021
We starten schooljaar 2020-2021 met 14 groepen, waarvan 3 kleutergroepen en 11 groepen 3 t/m
8. Naast de groepsbezetting zetten we onze formatie in voor interne begeleiding (juf Saskia en juf
Linda) en bouwcoördinatie (juf Ingrid en juf Eefje). Daarnaast zetten we ruim 1,12 fte formatie in
voor remedial teaching, specifieke leesbegeleiding, gedragsspecialisme, lichte ondersteuning
door extra begeleiding in de groep, arrangementen via het samenwerkingsverband, coördinatie
en begeleiding meer- en hoogbegaafdheid, coördinatie en begeleiding NT2-taalonderwijs en NLPcoaching en ondersteuning voor de grotere groep 4. We werken daarbij zoveel mogelijk in de
groepen, zodat er op bepaalde momenten meerdere leerkrachten/ondersteuners in de groep zijn.
Door de korte lijnen en het direct samenwerken, geloven we dat we de kinderen nog beter kunnen
begeleiden.

Studiedag 7 september
Maandag 7 september staat er een studiedag gepland voor ons team, uw kind is dan vrij. Wij gaan
deze dag invullen met het voorbereiden van de startgesprekken die we gaan voeren op woensdag
16 september.
Vanaf dit schooljaar zullen de startgesprekken van de kinderen van de groepen 1-2-3 gevoerd
worden tussen de ouder en de leerkracht. De startgesprekken en voor de groepen 4 t/m 8 tussen
worden gevoerd met het kind, ouder en leerkracht.
Het doel van deze gesprekken is het creëren van contact, verbinding en vertrouwen. Samen
nadenken over wat er goed gaat en wat er nodig is. We informeren u verder via Parro, hoe we
deze gesprekken precies gaan organiseren, vanuit de coronamaatregelen.
In december, maart en juni worden de rapporten meegegeven en staan de rapportgesprekken
gepland. In december plannen we een afspraak met iedereen en in maart en juni zijn de
gesprekken facultatief. Vanaf groep 4 neemt het kind ook deel aan deze gesprekken.

De schoolgids 2020-2021 en de kalender 2020-2021
Op onze website staat de schoolgids 2020-2021 en de kalender 2020-2021 online. Hier kunt u alle
informatie vinden over de school en de jaarplanning van dit schooljaar. We hebben ervoor
gekozen om de kalender niet meer te laten drukken voor iedereen.
Voor de zomervakantie hebben we laten weten dat ook ons nieuwe schoolplan 2020-2023 online
staat. U kunt deze ook op dezelfde pagina vinden.
Zie www.obs-de-piramide.nl

Aanmelding TSO
Op dit moment kunnen we niet werken met aanmelding TSO via het aanvinken van de lijsten bij de
in- en uitgang van de school. Aanmelding TSO verloopt via tso@t-kasteeltje.com

Herhaling: vakantie en studiedagen 2020-2021
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 (studieweek)

Belangrijke data komende periode
Dinsdag 1 september – Mad Science voor alle groepen
Maandag 7 september – Studiedag alle kinderen vrij
Woensdag 9 september – 19.30 OV vergadering
Maandag 14 september – 19.30 MR vergadering
Woensdag 16 september – startgesprekken groepen 1 t/m 8
Maandag 21 september t/m vrijdag 25 september – Week tegen het pesten ‘Samen aan zet’
Woensdag 30 september t/m vrijdag 9 oktober – Kinderboekenweek ‘En toen?’

