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Openbare Basisschool 

De Piramide 

Flamingolaan 35 

1619 VC Andijk 

tel: 0228 591609 

email: directie@depiramideandijk.nl 

website:  www.depiramideandijk.nl     

  

  

Hierbij ontvangt u onze jaarkalender. Deze maakt deel uit van onze schoolgids. Die bestaat uit twee  

delen. In het algemene deel geven we een beeld van hoe de school reilt en zeilt. De kalender is daarop een 

aanvulling.  

Hierin vindt u informatie die specifiek voor dit jaar geldt. 

 

Wij hopen dat u voor deze kalender thuis een goede plek kunt vinden, zodat u hem kunt gebruiken als u 

het nodig heeft. Mocht u nog een onderwerp missen waar u graag meer over wilt weten, vraag er dan de 

leerkracht van uw kind naar. Namens het team wensen wij de kinderen en u een fijn schooljaar toe. 

  

 Carla Bot, directeur.  
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september 2018  

 
 

za 1    ma 17 Welkomstgesprekken  

zo 2    di 18  

ma 3 1e Schooldag  wo 19  

di 4   do 20  

wo 5   vr 21   

do 6    za 22  

vr 7    zo 23  

za 8    ma 24  

zo 9    di 25   

ma 10    wo 26 Kamp groep 7/8 

di 11   do 27 

Schoolreis groep 1 t/m 6 –  

Kamp groep 7/8 

wo 12 Jantje Beton loterij  vr 28 Kamp groep 7/8 

do 13   za 29  

vr 14    zo 30  

za 15       

zo 16      
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De Kernwaarden 

  

Op brede basis altijd en beweging. 

  

 Open:   Iedereen is welkom! We hebben een luisterend oor  

   voor ouders en kinderen. 

  

 Divers:   Ieder mens is uniek! 

   We leren de kinderen zichzelf en anderen  

   te respecteren  en waarderen.   

  

 Veilig:   We vinden het belangrijk dat kinderen leren 

   in een veilige omgeving. Aan het begin van  

   het schooljaar formuleren de kinderen met elkaar  

   de z.g. “Gouden Regels”.  

  

 Samen:   Leerlingen leren met elkaar en van elkaar. 

   Er vinden daarom groep overstijgende activiteiten plaats tijdens  

   handvaardigheid en ons “Piramide-uur”.  Zo houden we onder  

   andere rekening met de meervoudige intelligentie van onze  

   kinderen. Tijdens het “samenwerkend leren” wordt bij de leerlingen  

   een beroep gedaan op hun sociale kwaliteiten. 

  

 Lef:   De Piramide is voortdurend in beweging om het onderwijsconcept  

   te verbeteren. Wij durven kritisch naar onszelf en ons onderwijs 

   te kijken teneinde de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. 

  

 Dynamisch:  Het onderwijs op onze school stelt zich tot doel een veilige, 

   uitdagende en plezierige leeromgeving te bieden in een  

   voortdurende veranderende samenleving. 
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oktober 2018 

 

ma 1 OR  wo 17    

di 2 MR – Studiemiddag Engels  do 18  

wo 3 KBW  vr 19  

do 4   za 20  

vr 5 
 

 zo 21   

za 6   ma 22 Herfstvakantie 

 zo 7   di 23  

ma 8   wo 24  

di 9   do 25  

wo 10   vr 26  

do 11   za 27  

vr 12   zo 28  

za 13   ma 29  

zo 14   di 30  

ma 15   wo 31  

di 16 NIO toets groep 8     

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMuYe--arcAhVIblAKHfATCcoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gifs-animados.es/gifs-imagenes/meses/gifs-animados-meses-2839141-320435/&psig=AOvVaw2fcXV16VK3pDtobL6X3uzs&ust=1532082298012620
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Namen directie en leerkrachten 
 
Carla Bot, directeur     

Mieke Prenen, adjunct directeur  

 

Juf  Lucia van de Klashorst  IB   

Juf Marijke de Hey   groep 1/2  

Juf Marja Karnekamp  groep 1/2    

Juf Debbie Schuitemaker groep 3 

Juf Lies Entius   groep 3  

Juf Manette Mantel  groep 4/5   

Juf Lieke Maasbach  groep 4/5 

Juf Mieke Prenen  groep 6   

Juf René Velkers  groep 6  

Juf Marlies Appelman  groep 7/8  

Juf Anita Mantel  groep 7/8 

 

Huishoudelijk en administratief personeel: 
Myriam González Pina, administratie.   

José v/d Gulik, conciërge.  

  

Bestuur 
De Piramide is een openbare school. De school valt onder het bestuur van: “Stichting Openbaar  

Onderwijs Present”. 

Secretariaat en contactpersonen: Vera Ruyter en Betty Venema. 

 

  

Adres:  De Middend 104-108  E-mail:   info@openbaaronderwijspresent.nl  

  1613 KZ Grootebroek  website:  www.openbaaronderwijspresent.nl   

  Tel: 0228- 523857  Fax:        0228-523839  

  

  

Contact met school 

Wij geven de voorkeur aan direct contact boven mailcontact. Een mededeling over doktersbezoek o.i.d. 

kan prima per mail. Voor zaken die het welvinden van uw kind betreffen proberen we dit zoveel 

mogelijk direct of via de telefoon te doen. We verzoeken u dat ook te doen. 

Wilt u uw kind afmelden doe dit dan tussen 8.00 en 8.30 uur. 

Als verwerkingstijd van een mail hanteren we de termijn van een week. 

 

 

mailto:info@openbaaronderwijspresent.nl
http://www.openbaaronderwijspresent.nl/
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november 2018 

 

do 1   vr 16  

vr 2   za 17  

za 3   zo 18  

zo 4   ma 19  

ma 5 OR  di 20   

di 6 Studiemiddag Engels  wo 21  

wo 7   do 22  

do 8 Bag2School   vr 23   

vr 9   za 24  

za 10   zo 25  

zo 11 Sint Maarten  ma 26   

ma 12   di 27   

di 13    wo 28  OT 

wo 14   do 29   

do 15  MR  vr 30   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5nKSR-qrcAhVLY1AKHdLxAXYQjRx6BAgBEAU&url=https://soestercourant.nl/deel-je-nieuws-activiteit/sint-maarten-viering-kinderfeest-de-open-hof-291627&psig=AOvVaw32yCBF-0-4BXEreGlUpXDZ&ust=1532082469031377
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Adressen directie en leerkrachten 

Kees Mos, directeur   Vette Knol 105, 1601 CW Enkhuizen 

Mieke Prenen, adjunct directeur Dijkweg 302,  1619 JG  Andijk 

  

Juf Marlies Appelman  Boerhaavestraat 40, 1611 ES  Bovenkarspel 

Meester Michel Aussems  Waterdrieblad 51, 1724 XJ Oudkarspel 

Juf Lies Entius   Lekerweg 52,  1608 MD  Wijdenes 

Juf Marijke de Hey    Meikers 4,  1619 KB Andijk  

Juf Hetty van Immerzeel  Bangert 1,  1619 GJ Andijk  

Juf Marja Karnekamp   Binckhorst 13,  1616 GH Hoogkarspel   

Juf Rik Klaassen   Postgalei 40,  1687 VS Wognum 

Juf Lucia v.d. Klashorst  Kleingouw 160b, 1619 CJ Andijk 

Juf Manette Mantel   Murillolaan 21, 1619 VA Andijk 

Juf Marcella Martinus  Abdij 53,  1695 JZ Blokker  

Juf Debbie Schuitemaker  Molmhoek 12,  1693 LB Wervershoof 

Juf Lonneke Smit   Voor Anker 14, 1602 HW Enkhuizen  

Juf René Velkers   Schouwschuit 25, 1613 CJ  Grootebroek 

  
  
  

  

Adressen huishoudelijk en administratief personeel 
Myriam Gonzalez Piña, administratie.  Beukenlaan 99,  Grootebroek 

José v/d Gulik, conciërge.  Meilag 45,  Andijk – Tel: 597203  

  
  

Abonnementen  
De school verzorgt abonnementen op de tweewekelijkse tijdschriften: 

“Bobo” voor de kleuters (€33,75), “Okki” voor groep 3 en 4 (€33,75). Taptoe en “Hello You” 

(Engels maandblad) voor groep 5 t/m 8 (€38,85). Voor groep 7 en 8 Flo (€41,45) en National 

Geographic Junior, (€31.95 x 10 NGJ). 

De prijzen zijn exclusief vakantieboek en onder voorbehoud. 

Er zijn voor enkele van deze bladen aparte vakantieboeken verkrijgbaar. In het begin van dit 

schooljaar liggen de foldertjes en inschrijfformulieren in de zaal. 

  

  

Bestuur 
De Piramide is een openbare school. De school valt onder het bestuur van 

“Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost”. 

Secretariaat en contactpersonen: V. Ruyter en B. Venema. 

  

Adres:  Fresialaan 1 

 1614 SH Lutjebroek 

 Tel: 0228- 523857 

  

Fietsen 
Met klem verzoeken we u om ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind in optimale staat is: licht, reflectoren, 

goede rem, goede banden en een gespannen ketting zijn echt vereist. De fiets van uw kind moet minimaal 

voldoen aan de eisen die de wet stelt. Anders kan het gebeuren dat uw kind wordt uitgesloten van 

activiteiten waarbij de fiets gebruikt moet worden. VVA controleert, één keer per jaar de fietsen van alle 

kinderen. 

Vriendelijk verzoeken wij u ook om er op toe te zien, dat de kinderen, die dicht bij school wonen, niet met 

de fiets naar school komen als ze die niet nodig hebben. Hoe meer fietsen er op school zijn, hoe groter het 

risico dat er iets gebeurt. 

  

 

Gevonden voorwerpen  
Elk jaar blijven er kledingstukken op school achter, zonder dat we de eigenaar kunnen achterhalen. We 

verzamelen die kleding in de gevonden voorwerpen box. Deze staat bij het computereiland.  

De leerkrachten kunnen voor het verliezen van o.a. kleding geen verantwoording nemen. Dat geldt nog 

sterker voor dure sieraden, telefoons en speelgoed.  Een paar keer per jaar legen wij de bak, dat wordt van 

te voren gemeld op de info . Het overgebleven materiaal brengen we naar de kledingcontainer. 

  

 

Gymnastiek  
Voor de lessen met aanvangstijd 8.30 uur  gaan de kinderen rechtstreeks van huis naar gymzaal de KLAMP 

(tenzij ze hun fiets eerst in de schoolstalling willen zetten).  

  

 

Gymkleding 
De kinderen van groep 1/2 gymmen op school in het daar aanwezige gymlokaal. Om hygiënische redenen 

is het gewenst dat uw kind op school gymkleding heeft. Hieronder verstaan we: een gymbroekje en vooral 

gymschoenen! Onze voorkeur gaat uit naar gymschoenen met elastiek of klittenband i.p.v. veters.  

Wilt u de kleding meegeven, liefst in stoffen tas, en dit alles voorzien van een naam. Vaak is de kleding 

niet van elkaar te onderscheiden, zelfs niet door de eigenaren!  

Ook voor groep 3 t/m 8 zijn gymschoenen verplicht.  

Tijdens de gymlessen is het dragen van sieraden, in het belang van de veiligheid van uw kind en andere 

kinderen, niet toegestaan. We adviseren u om sieraden op de gym dagen thuis te houden, dan kunnen ze 

ook niet zoek raken. 

  

*N.B. Alstublieft geen gymschoenen met zwarte zolen. Deze geven namelijk zwarte strepen op de vloer. 
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december 2018 

 

za 1   ma 17  

zo 2   di 18  

ma 3    wo 19  

di 4   do 20  

wo 5 Sinterklaasfeest  vr 21 Begin Kerstvakantie om 12:15 uur 

do 6 Studiemiddag Engels  za 22  

vr 7    zo 23  

za 8    ma 24  

zo 9    di 25 1e Kerstdag  

ma 10 OR  wo 26 2e Kerstdag 

di 11    do 27  

wo 12    vr 28  

do 13    za 29  

vr 14    zo 30  

za 15    ma 31  

zo 16         

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfgOnC-qrcAhXJIlAKHVADAOMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vakantiediscounter.nl/blog/kerst-in-zon/&psig=AOvVaw2STXHpOcozqbNAyp_8C0_Q&ust=1532082560108019
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Gymrooster   
Vanaf donderdag 6 september gaat het gymrooster in werking. 
Op dit moment is het gymrooster nog niet bekend.  

 

 

        

Hoofdluiscontrole 
Elke eerste maandag na een vakantie wordt er op hoofdluis gecontroleerd. 

Hiervoor is een ouderwerkgroep actief. De klassen waarin hoofdluis wordt geconstateerd, krijgen een brief 

mee en worden een week later opnieuw gecontroleerd. Indien er bij uw kind hoofdluis wordt vastgesteld, 

krijgt u hierover bericht van de klassenleerkracht. 

  

 

Info 
Eens in de twee weken verschijnt de INFO, een mededelingenblad voor de ouders/verzorgers. 

Hierin vindt u alle relevante informatie voor de komende weken. U ontvangt onze nieuwsbrief via de mail. 

Deze info is ook te lezen op onze website. 

  

 

Klachtenregeling 
Klachten kunt u ten alle tijde bespreken met de leerkracht van uw kind. Indien dit onbevredigend voor u 

verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. In hele ernstige gevallen kunt u zich wenden tot de 

klachtencommissie. In het kader van de klachtenregeling is een contactpersoon aangewezen die u kunt 

raadplegen wanneer u erover denkt een klacht bij de klachtencommissie in te dienen. Wendt u zich in dat 

geval tot juf René Velkers.  

Ook voor andere adviezen in het kader van de klachtenregeling kunt u eventueel bij haar terecht. 

  

 

Klassenouders 
 

Groep 1/2 Justyna en Lindy  

Groep  3 Wendy en Remy 
Groep 4/5 Rianne  
Groep 6  Lotty 
Groep 7/8 Jorna en Linda  
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januari 2019 

 

 

di 1 Nieuwjaarsdag   do 17  

wo 2   vr 18  

do 3   za 19  

vr 4   zo 20  

za 5   ma 21 Cito-week - OR 

zo 6   di 22  

ma 7 Start school     wo 23  

di 8 Studiemiddag Engels  do 24  

wo 9 BHV scholing  vr 25  

do 10   za 26  

vr 11   zo 27  

za 12    ma 28  

zo 13   di 29  

ma 14 Cito-week   wo 30   

di 15 MR  do 31  

wo 16      

   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimxZKf-6rcAhXSfFAKHZoGBekQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamstime.com/stock-foto-s-kinderen-op-een-het-schaatsen-piste-image28239683&psig=AOvVaw3C-uCk18JBTDj8f52FCwls&ust=1532082754820847
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Klassenverdeling  
   

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 Marja  Marja Marja/Marijke Marijke  Marijke 

3 Debbie Debbie Debbie Lies Lies 

4/5 Lieke  Manette  Manette  Manette  Manette  

6 Mieke Mieke René  René   Mieke  

7/8 Anita  Anita Anita  / Marlies  Marlies  Marlies  

    
 

Juf Lucia van de Klashorst is onze intern begeleider. 

  

Medezeggenschapsraad   
Paula Sinkeldam Notarisappel 24  754968 

Marloes Stork  Visserspad 3  528430 

Marijke Hey-Ham Meikers 4  316870 

Mieke Prenen  Dijkweg 302  591609 

 

Ouderbijdrage  
Jaarlijks wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Het bedrag is € 22,50 per kind per jaar. 

U ontvangt voor de ouderbijdrage en de schoolreis aparte rekeningen. 

Het bankrekeningnummer voor de schoolreis is: NL57 RBRB 0691 542 562 t.a.v. Pira – reizen, Andijk.  

Deze bedragen worden later vastgesteld. Het bankrekeningnummer voor de ouderbijdrage is: NL83 RABO 

0300 717 318 t.n.v. ouderraad de Piradoeners te Andijk, naam van het kind en groep in het vak 

"mededelingen” vermelden a.u.b.! 

Het geld voor de ouderbijdrage en de schoolreis worden afzonderlijk geïnd.  

U ontvangt 2 aparte betalingsverzoeken.  

  

Stichting Leengeld Westfriesland 
Indien uw financiële situatie zodanig is dat u betalingsproblemen heeft, willen wij u wijzen op de Stichting 

Leengeld. Afdeling Westfriesland. Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 

jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. zodat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan 

activiteiten binnen en buiten school. http://www.depiramideandijk.nl  

 

Ouderraad 

De Ouderraad zet zich in om de gemeenschapszin in de school vanuit het standpunt van de ouders te  

bevorderen in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad. Zij beoogt de betrokkenheid van 

de ouders bij de school te stimuleren en doet dit vooral door zich in te zetten samen met ouders bij alle 

culturele, sportieve en feestelijke activiteiten. 
 

Ouderraad de Piradoeners: 
Lindy Schipper, voorzitter  Remy de Jong 

Rianne Scheerman, secretaris  Justyna Nowokunska 

Wendy Goet, penningmeester  Lotty Vlaar 

Jorna Postma, penningmeester   Linda van Dam    

 
 

 

Jaarkalender  2018-2019                                            

http://www.depiramideandijk.nl/
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februari 2019 

 

vr 1   vr 15 Rapporten mee  

za 2   za 16  

zo 3   zo 17  

ma 4   ma 18 Voorjaarsvakantie 

di 5   di 19  

wo 6 OT  wo 20  

do 7   do 21  

vr 8 Leerlingvrije dag    vr 22  

za 9   za 23  

zo 10   zo 24  

ma 11   ma 25  

di 12   di 26  

wo 13   wo 27  

do 14   do 28 MR 
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Schoolarts 

Als voortzetting van de activiteiten op het consultatiebureau is er de schoolartsendienst. De kinderen van 

groep 2, 4 en 7 worden in de loop van het schooljaar uitgenodigd door de schoolarts voor een periodiek 

onderzoek. Als een kind vier jaar is geworden kunt u gebruik maken van de diensten van de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg (J.G.Z.) van de Gewestelijke Gezondheidsdienst (G.G.D.). Dit is een vervolg op de 

0- tot 4-jarigen zorg van het consultatiebureau. Leerlingen worden o.a. onderzocht op groei, 

gehoorscherpte, gezichtsvermogen, spraak en houding. Eventueel zal de schoolarts u doorverwijzen naar 

uw huisarts. De schoolarts kan ook zo nodig de leerkracht aanwijzingen geven over de benadering van een 

individueel kind. De informatie die u de arts geeft, valt onder medisch beroepsgeheim en kan dus nooit 

zonder uw toestemming aan anderen worden verstrekt. 

Wanneer u vermoedt dat uw kind problemen heeft of krijgt met gehoor, gezicht, o.i.d. schroom dan niet om 

zelf contact met de schoolarts op te nemen via: 

  

Gewestelijke Gezondheidsdienst 

Afd. Jeugdgezondheidszorg. 

Postbus 201 

1624 AE Hoorn.  Tel. 0229- 253393 / 253311 

 

 

Schoolfotograaf 
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf op school. Het ene jaar voor klassenfoto’s het andere jaar zullen 

er ook portretfoto’s gemaakt worden. Dit jaar komt de fotograaf voor beiden. 

 

Schooltijden 
De schooltijden voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn als volgt: 

 

Groep 5 t/m 8  

Maandag  dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 tot 14:30 uur. 

Woensdag 08:30 tot 12:15 uur. 

 

Groep 1 t/m 4  

Maandag  dinsdag en donderdag 08:30 tot 14.30 uur 

Woensdag 08:30 tot 12:15 uur 

Vrijdag 08:30 tot 12:15 uur. 
 

  

Sporttoernooien 
Tal van sportverenigingen organiseren toernooien voor de schooljeugd. Dat is natuurlijk leuk, maar het 

blijven buitenschoolse evenementen. Alleen toernooien door school georganiseerd zijn verplicht om aan 

deel te nemen en vallen onder onze verantwoording. 
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maart 2019 

 

vr 1   zo 17   

za 2   ma 18  

zo 3   di 19 Studiemiddag Engels  

ma 4 Week van de oudergesprekken   wo 20  

di 5   do 21  

wo 6   vr 22   

do 7   za 23  

vr 8   zo 24   

za 9   ma 25  

zo 10   di 26 MR 

ma 11 OR  wo 27 OT 

di 12   do 28  

wo 13   vr 29  

do 14    za 30  

vr 15   zo 31  

za 16      
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Vakanties en vrije dagen: 
 

Schoolvakanties 2018-2019    

                                        

Vakantie: Datum: 
Herfstvakantie: 22 oktober  t/m 26 oktober 

Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari                                                 

Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari  

Tweede Paasdag: 22 april 

Koningsdag: 27 april 

Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 

Tweede Pinksterdag: 10 juni 

Zomervakantie: 13 juli t/m 23 augustus  
 

Laatste schooldag:  vrijdag 12 juli 2019 ’s ochtends (12:15 uur.)  
 

Vrije dagen groepen 1 t/m 8 
 

 Vrijdag 8 februari  

 Woensdag 29 mei 

 Maandag 24 juni  

 

 (Wijzigingen voorbehouden). 
 

 

 

Verlofregeling / verzuim 
De regeling voor het aanvragen van verlof onder schooltijd wegens vakantie is aangescherpt. Alleen 

wanneer het niet mogelijk is om in de loop van het jaar binnen de schoolvakanties met het gezin weg te 

gaan, kan toestemming worden verleend. Hiervoor dienen ouders een werkgeversverklaring, dan wel een 

eigen verklaring voor zelfstandige ondernemers in te dienen.  

Verzoeken voor extra vakanties of vrije dagen buiten de eerdergenoemde vakantieregeling dienen 

schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie. Formulieren hiervoor zijn op school aanwezig.  

De directeur mag slechts in zeer beperkte gevallen toestemming geven, bv. voor bruiloften en jubilea.  

Bent u het met die beslissing niet eens, dan kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar, mw. G. Willems 

(telefoon 0229-750992).  

Kan uw kind niet naar school komen, bv. wegens ziekte, dokter- of tandartsbezoek, geef ons dan even  

bericht tussen 8:15 uur en 8:30 uur. Want binnen de schooltijden zijn wij verantwoordelijk voor uw kind. 

Als u uw kind i.v.m. dergelijk bezoek, zelf naar huis wil laten komen, willen wij dit verzoek graag 

eerst schriftelijk voorzien van handtekening van u ontvangen. 

  

Website  
Weet u dat we een eigen website hebben? Het adres is: www.depiramideandijk.nl  

Wilt u niet dat een foto van uw zoon of dochter op onze website geplaatst wordt? Geeft het dan door aan 

de schoolleiding en aan de leerkracht van uw kind. 

 
 

http://www.depiramideandijk.nl/


 

18 

 

april 2019 

  

ma 1   di 16 IEP-eindtoets 

di 2   wo 17 IEP-eindtoets   

wo 3   do 18 MR 

do 4 OT  vr 19  

vr 5   za 20  

za 6   zo 21 1ste Paasdag 

zo 7   ma 22  2de Paasdag 

ma 8   di 23   

di 9   wo 24   

wo 10   do 25  

do 11    vr 26    

vr 12    za 27 Koningsdag  

za 13    zo 28   

zo 14   ma 29  

ma 15   di 30 Meivakantie  
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1e schooldag Pierwszy dzien szkoly 

Start school Poczatek szkoly 

Weer naar school Znowu do szkoly  

Laatste schooldag Zakonczenie szkoly 

Zomervakantie Wakacje letnie 

Begin zomervakantie Poczatek wakacji letnich 

Herfstvakantie Wakacje jesienne 

Voorjaarsvakantie Wakacje wiosenne 

Kerstvakantie Wakacje Bozonarodzeniowe 

Meivakantie Wakacje majowe 

Vrij Wolne 

Vrije dag Dzien wolny 

Vrije middag Wolne popoludnie 

Leerlingvrijedag Dzien wolny Od szkoly 

Studiedag Szkolenie dla nauczycieli - dzien wolny 

Studiemiddag Szkolenie dia nauczycieli - wolne popoludnie 

Studiemiddag Engels Szkolenie dla nauczycieli z j. angielskiego - wolne popoludnie 

1e Pinksterdag Zielone Swiatki 

2e Pinksterdag Zielone Swiatki - dzien wolny 

1e Paasdag Wielkanoc 

2e Paasdag Wielkanoc - dzien wolny 

Hemelvaartsdag Dzien Wniebowstapienia - dzien wolny 

1e Kerstdag  Bozenarodzenie - dzien wolny 

2e Kerstdag Bozenarodzenie - dzien wolny 

Nieuwjaarsdag  Nowy Rok - dzien wolny 

Koningsdag  Dzien krola - dzien wolny 

Welkom gesprekken Rozmowy powitalne 

Week van de oudergesprekken Tydzien rozmow z rodzicami 

Sinterklaasfeest Mikolajki 

Midwinterfeest Imprezy zimowe 

Sint Maarten Dzien Swietego Marcina 

NIO groep 8 NIO egzamin grupy 8 

Kamp groep 8 Oboz szkolny grupy 8 

Citoweken Tydzien testow CITO 

Afscheidsavond groep 8 Pozegnanie grupy 8 
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mei 2019 

 

wo 1 Meivakantie   vr 17  

do 2   za 18  

vr 3 
 

 zo 19  

za 4 
 

 ma 20 OR 

zo 5   di 21  

ma 6 Weer naar school   wo 22   

di 7   do 23 Studiemiddag Engels  

wo 8   vr 24  

do 9   za 25  

vr 10   zo 26  

za 11   ma 27  

zo 12   di 28 MR 

ma 13   wo 29 Studiedag Present (leerlingen vrij) 

di 14   do 30 Hemelvaartsdag 

wo 15   vr 31  Vrij  

do 16      
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juni 2019 

 

 
 

za 1   zo 16   

zo 2    ma 17   

ma 3 Cito-week   di 18  

di 4   wo 19 OT 

wo 5   do 20  

do 6   vr 21  

vr 7   za 22  

za 8    zo 23  

zo 9 1ste Pinksterdag  ma 24 Leerlingvrije dag  

ma 10 2de Pinksterdag   di 25  

di 11 Cito-week   wo 26  

wo 12   do 27 MR 

do 13   vr 28 Rapporten mee  

vr 14   za 29   

za 15   zo 30    
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juli 2019 

  

 

  

  

ma 1   wo 17   

di 2   do 18  

wo 3   vr 19  

do 4   za 20  

vr 5   zo 21  

 za 6   ma 22  

zo 7   di 23   

ma 8    wo 24   

di 9    do 25   

wo 10 Afscheidsavond   vr 26   

do 11   za 27   

vr 12 Begin zomervakantie 12:00 uur  zo 28   

za 13 t/m 23 augustus.  ma 29   

zo 14    di 30   

ma 15   wo 31   

di 16      

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixw7fnua_aAhVJ_aQKHTPkALcQjRx6BAgAEAU&url=https://stichtingtussendemiddag.nl/overblijfnieuws&psig=AOvVaw2PA_g5kw6YflFm70HbaanC&ust=1523440822328613
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 Protocol continurooster obs De Piramide  

Protocol continurooster       
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Inhoud:   
1. Voorwoord   

  

2. Uitwerking continurooster   

2.1 Regels en afspraken voor het eten en drinken   

2.2 Buiten/binnen spelen   

2.3 Medicatie bij kinderen  

  

3. Nawoord   

 

 

 

1. Voorwoord   

Beste ouder(s)/verzorger(s),   

Op de Piramide werken we met het continurooster. Dit houdt in dat er tussen de middag op 

school gegeten wordt. Behalve op woensdag en de onderbouw ook op vrijdag.   

  

Onderbouw groepen 1 t/m 4:  

Ma 08.30 -14.30  

Di     08.30 -14.30  

Wo 08.30 -12.15  

Do 08.30 -14.30  

Vr     08.30 -12.15  

 

Bovenbouw groepen 5 t/m 8:  

Ma 08.30 -14.30  

Di     08.30 -14.30  

Wo 08.30 -12.15  

Do 08.30 -14.30  

Vr     08.30 -14.30  

  

Een continurooster betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten en niet 

naar huis gaan. Behalve op de woensdagen en voor de onderbouw ook op de vrijdag.  Het eten 

gebeurt onder leiding van de leerkracht met de eigen groep en in het eigen lokaal.   

In dit plan vindt u onder andere informatie over wat werken met het continurooster op onze 

school betekent voor de organisatie van praktische zaken.  

Om het één en ander soepel te laten verlopen hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze 

staan hierin vermeld, en gelden voor leerkrachten, leerlingen en ouders.   
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2. Uitwerking continurooster   

  

2.1 Regels en afspraken voor het eten en drinken.  

   

De kinderen dienen voor de ochtendpauze en de lunch eten en drinken mee te nemen. Het liefst 

zien wij drinken in een drinkbeker en brood in een broodtrommeltje, graag duidelijk voorzien 

van de naam. De beker(s) en de trommels worden ’s morgens  in één tas meegenomen naar 

school.  

  

Ochtendpauze:  

  

 Het fruit en drinken van de ochtend pauze gaan in de bakken die bij de deuren van de klassen 

staan. Het eten voor de lunch blijft in de tas aan de kapstok.  
  

Middagpauze:  

Wij vinden het belangrijk dat er gezonde producten gegeten worden. Vandaar het verzoek om 

een gezond lunchpakket mee te nemen naar school.  

Bijvoorbeeld volkoren brood met vleeswaren of kaas.   

Let op, er kan geen gebruik gemaakt worden van een koelkast.  

Tip: Voeg een ijsklontje toe aan het drinken of een melkklontje in de melk, zodat het koel blijft. 

Een bevroren boterham in de broodtrommel is tegen lunchtijd ontdooid, lekker vers en houdt 

het beleg ook gekoeld.   

Geef een hoeveelheid eten mee dat is afgestemd op de eetlust van uw kind.  

  

2.2 Buiten/binnen spelen   
Voor of na de lunch wordt er buiten op het schoolplein gespeeld. Bij het spelen buiten wordt er 

toezicht gehouden door enkele leerkrachten.   

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De leerkracht houdt dan binnen toezicht.  

  

2.3 Medicatie bij kinderen   
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, 

worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende 

leerkracht. Per kind wordt besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk 

is.   

  

  

3. Nawoord  

We vinden het belangrijk dat de pauzes op een verantwoorde en plezierige wijze verlopen. 

Hebt u vragen of opmerkingen of suggesties hoe we zaken beter kunnen stroomlijnen, dan 

horen we dat graag.  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Team Piramide  

  

 


