Nieuws van de directie
Vol verwachting klopt ons hart... we maken ons op voor de
sinterklaastijd!
De OV en de werkgroep Sinterklaas hebben de school in een
prachtige sfeer gebracht. De reacties van de kinderen zijn geweldig.
De sinterklaasviering wordt coronaproof voorbereid en het geknutsel
in de bovenbouwgroepen is losgegaan.
We hebben samen met de ouders van de kinderen uit de groepen
2, rapportgesprekken gehad via videobellen. We worden er allemaal
steeds handiger in! Binnenkort staan de gesprekken voor de groepen
3 t/m 8 op de planning, ook via videobellen. Fijn dat we dan elkaar
allemaal weer hebben gesproken.
Na de Sint volgt de Kerst en ook hier wordt al volop over nagedacht.
Binnenkort meer hierover. Met de huidige richtlijnen is dit feest ook
een uitdaging, maar we denken creatief na over een mooie opzet
waarbij het gewoon een onvergetelijk feest mag zijn.
Helaas gaan wij afscheid nemen van een zeer gewaardeerde collega, meneer Hennie. Wij zullen zijn inzet
en betrokkenheid heel erg missen en wensen hem veel plezier met zijn vrije tijd.
Ik wens iedereen een fijne decembermaand toe, met warme aandacht voor elkaar.

Belangrijke data
Donderdag 3 december: rapporten groepen 3 t/m 8
Vrijdag 4 december: Sint op school, continurooster tot 14:00 uur
Week van maandag 7 december: rapportgesprekken groepen 3 t/m 8

Rapport(gesprekken) 3 t/m 8
Op donderdag 3 december gaat het rapport van de groepen 3 t/m 8 mee. De online gesprekken voor alle
kinderen van de groepen 3 t/m 8 staan gepland op maandag 7 december van 15.30 tot 18.00 uur en op
donderdag 10 december van 15.30 tot 18.00 uur. De inschrijving opent op maandag 30 november om 17.00
uur via Parro. Net zoals bij de startgesprekken aan het begin van het schooljaar, zijn de kinderen van de
groepen 4 t/m 8 aanwezig bij het gesprek.

Pensioen meneer Hennie
Na ruim 9,5 jaar als conciërge te hebben gewerkt op De Piramide, ga ik op 18 december van dit jaar afscheid
nemen. Ik heb op een plezierige manier samengewerkt met mijn collega’s, u als ouder en natuurlijk de
kinderen. Ik ga genieten van mijn pensioen. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Groeten,
Hennie

Sinterklaas 4 december 2020
Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze
school. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we Sinterklaas dit
jaar helaas niet gezamenlijk op het onderbouwplein ontvangen.
Natuurlijk gaan de kinderen van de onderbouw deze dag wel een
bezoekje brengen aan Sinterklaas, maar het blijft nog even een
verrassing hoe. Uiteraard zullen wij hierbij ook de maatregelen in acht
nemen. Naast dit bezoekje zullen zij deze ochtend een feestelijk programma hebben in de klas.
Vanaf groep 5 wordt Sinterklaas, in de eigen klas, gevierd met surprises. Denkt u er nog aan dat de surprises
geen eet- en drinkwaren mogen bevatten?
Let op! Deze dag hebben wij een continurooster tot 14.00 uur. Alle kinderen zijn dan om 14.00 uur uit. Geeft u
uw kind een lunchpakketje, een fruithapje en wat te drinken mee.

Enquête nieuwsbrief
Enkele weken geleden heeft u vanuit de werkgroep PR & Communicatie een enquête ontvangen met
betrekking tot de nieuwsbrief van OBS De Piramide. Uit de 95 ontvangen reacties kunnen we concluderen
dat een ruime meerderheid erg tevreden is over de nieuwsbrief. Dank u wel voor de medewerking! Daarnaast
hebben we ook tips ontvangen waarmee we aan de slag gaan, zodat de nieuwsbrief nog meer

aansluit aan uw behoefte als ouder. Zo treft u vanaf heden een kinderredactie in de nieuwsbief, proberen
we info wat korter te houden en vermelden we minder nieuws van buiten de school.

Kinderredactie Renske & Isa
Hallo, wij zijn Renske en Isa. Wij zijn door onze school gevraagd voor de kinderredactie. Bij elke nieuwsbrief
schrijven wij een stukje over wat er zich afspeelt in de school. Dat is elke keer iets anders, bijvoorbeeld: een
knutselwerkje in een klas, een interview met kinderen of bijvoorbeeld een verhaaltje.

Renske:
Hoi, ik ben Renske. Ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8A. Mijn sport is
turnen dat doe ik al heel lang. Wat ik heel leuk vind om te doen: bij mijn
familie zijn, uit eten, skiën en met mijn vriendinnen afspreken/logeren. (Isa
is ook een vriendin van mij.) Wat vind ik van deze school: Ik vind het een
hele leuke school en je kan helemaal je jezelf zijn. Ik heb 2 zussen die
hebben ook op deze school gezeten. En ik heb ook nog 2 konijntjes.

Isa:
Hoi, ik ben Isa. Ik ben ook 11
jaar oud en zit in groep 8A. Mijn
sport is hockey & musical. Ik vind het
allebei super leuk om te doen. Wat ik heel leuk vind om te doen:
met mijn familie/vrienden leuke dingen doen, afspreken/logeren
met vriendinnen en om lekker uiteten te gaan. Wat vind ik van
deze school: Ik vind het een hele leuke en goede school. Ik voel
me op deze school wel veilig. Ik heb 2 broertjes die allebei op deze
school zitten: Cas zit in groep 5 en mijn andere broertje Raf zit in
groep 1/2 A. Ik heb geen huisdieren.

Alternatief maandviering
De groepen 3A, 5B en 8A zouden op 9 december de maandviering mogen verzorgen. Helaas is dit nu niet
mogelijk, maar gelukkig is er een alternatief bedacht:
Er wordt een film gemaakt van de optredens van deze groepen. Deze film wordt in de week van 11 januari
verstuurd naar de ouders van deze drie klassen. Zo kunt u thuis toch genieten van een optreden van uw kind!

Gedragscode
Onze school is een veilige plek waarbij we allemaal verantwoordelijkheid nemen om vanuit respect met
elkaar om te gaan. We hebben dit weergegeven in onze gedragscode, deze is in oktober 2019
gecommuniceerd en te vinden op onze website.
Gelukkig kunnen we zeggen dat we samen hier goed mee omgaan. Mocht er toch een incident zijn op
school, waarbij de veiligheid voor kinderen, teamleden, ouders of partners niet wordt gewaarborgd, mag u
als ouder erop vertrouwen dat hier passende acties op worden gezet.

Tevredenheidsonderzoek
Heel veel ouder(s)/verzorger(s) hebben gereageerd via de link om de vragenlijst tevredenheidsonderzoek in
te vullen. Het waren flink wat vragen en het was best een klus. Dank je wel voor het invullen! Naast
ouder(s)/verzorger(s) hebben de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 het onderzoek ingevuld en alle
medewerkers van De Piramide.
De uitkomsten verwachten we na de kerstvakantie en gebruiken we om ons onderwijs verder te versterken.
We houden u op de hoogte!

Hulp gevraagd in de schoolbieb
Om de continuïteit voor de schoolbibliotheek en dus het leesplezier van de kinderen te waarborgen zijn wij
dringend op zoek naar uw hulp! Ouders, opa’s en oma's, iedereen die wil helpen is welkom. De schoolbieb is
momenteel geopend op dinsdagmiddag en op woensdagochtend. Is een andere dag wenselijker voor u
dan is dit ook mogelijk. Het streven is om de bieb op meerdere dagen te openen zodat de kinderen er vaker
gebruik van kunnen maken. Uiteraard worden ook in de bieb de maatregelen rondom corona opgevolgd.
Wilt u weten wat het precies inhoudt of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met juffrouw
Angelique via het volgende mailadres: a.lausberg@obs-depiramide.nl.

TSO en gezonde broodtrommels
Als uw kind gaat overblijven kan hij/zij aangemeld worden via tso@t-kasteeltje.com. Kinderen brengen zelf
een gezonde lunch mee in hun broodtrommel, in lijn met de wijze hoe 't Kasteeltje eerder de lunch verzorgde
op school.
We blijven voorlopig nog even doorgaan met het meebrengen van de eigen lunch en willen alle
ouder(s)/verzorger(s) vragen om er goed op te letten dat dit gezond is. We hebben de afgelopen weken
ook koeken en snoep voorbijkomen zien komen in de trommels. Allereerst is dit niet in de lijn en anderzijds niet
prettig voor andere kinderen die wel de lijn volgen.
Fijn als we allemaal zorgen voor een gezonde lunch in de broodtrommels van de kinderen in de lijn van 't
Kasteeltje die de lunch eerder verzorgde. Dank u wel!

Handig!
Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u heel gemakkelijk
doorgeven via het ouderportaal. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld
wordt als ouders of verzorgers niet bereikbaar zijn. In het ouderportaal kunt u ook alle aankomende
studiedagen of roostervrije dagen terugvinden.
Heeft u geen link ontvangen voor het inloggen op het ouderportaal? Neem even contact op met Marco
van Bergen of kom even langs op de administratie.
Hier kunt u ook het formulier voor het aanvragen van verlof inleveren. Deze kunt u onder de trap bij de
hoofdingang vinden of op onze site. Vergeet u niet om de broertjes en zusjes op tijd in te schrijven op onze
school? Ook het inschrijfformulier kunt u onder de trap vinden of op de site en kunt u bij Marco inleveren.
Via Parro kunt u heel makkelijk uw voorkeuren van privacy controleren. Hoe u dat moet doen kunt u hier
terugvinden. Wilt u wijzigingen doorgeven doe dit bij voorkeur per mail. Alle andere vragen over Parro worden
hier beantwoord.

