Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de jaarkalender 2020-2021. In deze kalender vindt u praktische informatie over onze
school en over de activiteiten die plaatsvinden gedurende dit schooljaar. Uitgebreidere informatie vindt u in de schoolgids, die u kunt downloaden van de website. We hebben niet de pretentie compleet te zijn. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze kalender of andere
zaken, neem dan gerust even contact met ons op.
Naast deze kalender komt de Info tweewekelijks uit. Een goed contact en goede communicatie
vinden we erg belangrijk. Samen met u zorgen we ervoor dat uw kind een fijne tijd heeft bij
ons op school.
We wensen iedereen een prettig schooljaar!
Het team van de Piramide

OBS de Piramide
Flamingolaan 35
1619 VC Andijk
T: 0228-591609
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

2020 - 2021

AU G U S T U S 2020

SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, FEESTDAGEN
EN ANDERE VRIJE DAGEN
De vakanties en studiedagen zijn voor alle leerlingen gelijk.
De lestijden zijn verschillend daarom nog even dit overzicht.
Schooltijden
Groep 1 t/m 4
Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.15 uur
Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 14.30 uur
De schooldeuren gaan open om 8.20, dan mogen leerlingen en
ouders naar binnen. Om 8.25 klinkt de bel dan gaan alle leerlingen
naar hun lokaal. De lessen starten om 8.30.
Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie: 12- 16 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 – 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 – 26 februari 2021
1e en 2e Paasdag: 4 – 5 april 2021
Meivakantie: 26 april – 7 mei 2021
Hemelvaart: 13 – 14 mei 2021
1e en 2e Pinksterdag: 23 – 24 mei 2021
Zomervakantie: 12 juli – 20 augustus 2021
Studiedagen 2020-2021
Maandag 28 september 2020
Donderdag 5 november 2020
Maandag 8 februari 2021
Woensdag 17 maart 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Vrijdag 11 juni 2021
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Ma 31

Deze week welkomst-gesprekken

SEPTEMBER 2020
HET TEAM
Carla Bot - directie: ma -do
Martine Huisman - intern begeleider: di en do
Myriam Gonzalez - administratie: di en vrij
Groep 1/2
Debbie Vreeken: ma, di en wo
Marijke de Hey: wo, do en vrij
Groep 3/4
Manette Mantel: ma-vrij
Groep 4/5
Tanja van Velzen: ma, di en wo
Rob Nauta: do en vrij
Groep 6/7
René Velkers: ma
Paula Sinkeldam: di, wo, do en vrij
Groep 8
Anita Mantel: ma - vrij
Marlies Appelman: vrijdagochtend

Onderwijsassistent
Daphne de Groot.
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OR-vergadering

Schoolreis groep ½ en 3-6 | Anglia Diploma uitreiking

Studiedag – leerlingen zijn vrij

Start kinderboeken-week

OKTOBER 2020
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Medezeggenschapsraad komt 5 tot 6 keer bijeen om met elkaar
het beleid en de ontwikkeling van school te bespreken. De MR wordt
gevormd door een oudergeleding en een teamgeleding.
Oudergeleding
Marloes Stork – voorzitter
Paula Sinkeldam
Personeelsgeleding
Martine Huisman
Tanja van Velzen
Ouderraad
Lindy Schipper, voorzitter
Rianne Scheerman, secretaris/penningmeester
Wendy Goet, penningmeester
Remy de Jong
Lotty Vlaar
Mascha Bos
Contact:
piradoeners@gmail.com

Ouderbijdrage
Wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan
de leuke schooltijd van uw zoon(s) en/of
dochter(s)? Dat kan door middel van de
vrijwillige ouderbijdrage! De bijdrage is €
22,50 per kind, per schooljaar. Van deze bijdrage organiseert de Ouderraad onder andere het sinterklaasfeest (waaronder het
schoen cadeau, surprisegeld en cadeautjes voor
de onderbouw), het kerstfeest, Pasen en het eindfeest
van groep 8, maar ook andere festiviteiten rondom school. U kunt
hierbij bijvoorbeeld denken aan een kleine traktatie met Sint-Maarten, Koningsdag en Anglia diploma-uitreiking. Ondanks dat het een
vrijwillige bijdrage is, zult u begrijpen dat alle festiviteiten alleen
doorgang kunnen krijgen als de Ouderraad over
voldoende financiële middelen beschikt.
Schoolkassa
Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u een
betalingsverzoek via Parro en/of via mail. De betaling kunt u dan
direct via de betalingslink voldoen. Mocht u het prettiger vinden
om de betaling per bank over te maken, dan kan dat uiteraard ook:
rekeningnummer: NL81 RABO 0300 7173 18 t.n.v. Ouderraad
‘de Piradoeners’, onder vermelding van de naam van uw kind(eren).
Mocht u moeite hebben met het in 1 keer betalen van de ouderbijdrage, maar wel graag uw bijdrage willen leveren, dan kunt
u contact met ons opnemen om samen tot een gepaste oplossing
te komen.
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NOVEMBER 2020
OBS DE PIRAMIDE:
SAMEN TROTS LEREN (JE)ZELF TE ZIJN
Missie
De Piramide is een openbare basisschool in Andijk, waar iedereen
welkom is. Ieder kind moet via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kunnen verwerven die
het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend
mens te worden. Er is aandacht voor de groep als geheel en voor
het individuele kind. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen. De leerlingen leren respectvol om te gaan met
verschillen in opvattingen van mensen.

Zo 1
Ma 2
Di

Visie
Wij willen in ons onderwijs recht doen aan de eigen ontwikkeling
van ieder kind, in al z’n aspecten. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Wij zijn met
het team gekomen tot een aantal competenties, waarvan wij denken
dat ze onmisbaar zijn in deze tijd:
Zelfkennis en talenten ontwikkelen
Probleemoplossend denken en creativiteit
Bewegen in een digitale wereld
Samenwerken en communicatie

Ma 16
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Studiedag – leerlingen zijn vrij
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DECEMBER 2020
ENGLISH IN EVERY
CLASSROOM
Bij ons op school wordt in alle groepen
Engels gegeven volgens de principes van
VVTO. VVTO staat voor vroeg vreemde talenonderwijs. Wij vinden het belangrijk om al op
een jonge leeftijd engels aan te bieden. Jonge kinderen hebben een beter oor voor klanken en imiteren makkelijker
dan oudere kinderen. Zij zijn gevoelig voor het aanleren van een
goed uitspraak en daarnaast zijn ze minder geremd, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt. Daarnaast heeft het aanleren van een
tweede taal een gunstig effect op de algemene cognitieve ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen bij ons op school vanaf groep 1
tot en met groep 8 krijgen Engels. Dit wordt aangeboden via de methode Stepping Stones maar is ook ingebed in andere vakken.
Zo kan het zo maar zijn dat een kind niet naar de rode streep moet
rennen, maar naar een red stripe. Wij werken nauw samen met de
RSG in Enkhuizen. In samenwerking met hen doen wij mee aan
uitwisselingsprojecten. In februari/maart komen er vanuit Engeland
stagiaires, zij zijn vier weken lang bij ons op bezoek. De Engelse
stagiaires maken samen met onze leerlingen een engelstalige voorstelling. Alle leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan het Anglia
examen. Daarnaast kunnen leerlingen uit groep 5-6 zich ook
aanmelden voor het examen. Binnen onze school hebben wij een
Engels hoek, in deze hoek kunnen kinderen op hun eigen niveau
allerlei opdrachten doen.
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Surprise tentoonstelling

amide
Het team van de Pir
feestdagen
wenst iedereen fijne
en een gelukkig

2021!
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OR-vergadering

J A N UA R I 2021
BEGAAFDHEID
Binnen de Piramide hebben wij uitgebreid teamscholing gevolgd bij ‘Blink
uit’ op het gebied van (hoog)begaafdheid. Wij werken met het digitaal
handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit is een signalerings- en handelingsprotocol. Kleuters worden na 6 weken gescreend door middel van het
digitaal handelingsprotocol. Wanneer er aanleiding voor is worden de leerlingen nog een keer gescreend in groep 3, 5 en 7. Er kan aanleiding zijn om
van dit schema af te wijken, dit gebeurt wanneer:
•
ouders bij de leerkracht aangeven dat zij de indruk
hebben dat hun kind onderpresteert;
•
een leerling bij twee toetsmomenten drie keer een hoge A haalt,
hier moeten in ieder geval de vakken begrijpend lezen
en rekenen bij zitten;
•
de leerkracht de indruk heeft dat de leerling minder
presteert dan zij verwacht.
Bij leerlingen van wie al bekend is dat zij een totaal IQ hebben hoger dan
130 slaan we de fase van signalering over en gaan we direct over naar de
diagnostiek. Na het signaleren vindt de diagnostiek plaats. Dit betekent dat
de leerkracht de leerling gaat doortoetsen om te kijken wat het niveau van
de leerling precies is. Pas daarna wordt bepaald wat voor de leerling wenselijk is. Na het diagnosticeren wordt er bekeken wat er moet gaan gebeuren.
Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen dit verschillende zaken zijn.
Leerlingen die in een plusprogramma zitten maken niet alle lesstof. Dit is
ook niet nodig, omdat zij vaak sneller leren dan andere kinderen en dus niet
zoveel oefenstof nodig hebben. Om er toch voor te zorgen dat zij voldoende
begeleiding krijgen, maken wij bij taal en rekenen gebruik van het
programma ‘Compacten en verrijken’ van Stichting Leerplanontwikkeling.
Wij compacten door gebruik te maken van het routeboekje. Wanneer leerlingen met het routeboekje werken betekent dit dat zij tijd over houden voor

Vr

1

Nieuwjaar

verrijkingsstof uit de methode of voor andere vakken. Met verrijking bedoelen wij dat leerlingen bijvoorbeeld met rekenen extra uitdagende rekenopdrachten krijgen. Dit zijn opdrachten die bij de methode horen. Bij ons op
school bestaat de mogelijkheid om vervroegd door te stromen. De manier
waarop dat gebeurt kan per leerling verschillen:
•
een leerling kan een groep overslaan
•
een leerling kan de leerstof van twee groepen
in een jaar doorlopen
•
een leerling kan halverwege het jaar naar de
volgende groep overstappen.
Of een leerling vervroegd doorstroomt hangt niet alleen van de leerresultaten af. Wij kijken ook naar zaken als sociaal functioneren, zelfbeeld, faalangst
enz. Alle onderdelen worden nauwkeurig bekeken, zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen.

TABLETS/CHROMEBOOKS
Bij ons op school werken de leerlingen vanaf groep 4 op een tablet. Groep
7/8 werkt op een Chromebook. Wij werken met het programma Snappet.
De basisvakken als rekenen, taal en spelling worden verwerkt op de tablets
of Chromebooks, maar ook extra vakken als Engels, automatiseren en
bijvoorbeeld lezen bestaat uit de mogelijkheden. Dankzij Snappet kan elke
leerling optimaal werken op zijn eigen niveau en aan eigen leerdoelen. Leerlingen krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen
ze werken en wat hun voortgang op deze leerdoelen is. Leerkrachten zien
de exacte ontwikkeling van elke leerling, voor elk vak, elk domein en elk leerdoel. Zij zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij direct en gemakkelijk in kunnen spelen op de situatie in de klas.
Maar ook ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen
met leren door thuis samen aan de leerdoelen te werken.
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F E B R UA R I 2021
COMMUNICATIE
Op school hechten we waarde aan een goede communicatie met ouders en leerlingen. Na schooltijd kunt u altijd even binnenlopen voor
een kort gesprek met de leerkracht of voor het maken van een afspraak. Veel communicatie vanuit school verloopt digitaal (via de mail
of Parro app), zodat we zo veel mogelijk ouders bereiken. Mocht u van
emailadres veranderen, geeft u dit dan z.s.m. aan bij de administratie
van school. Elke twee weken ontvangt u onze nieuwsbrief, De Info.
De Info verschijnt per mail op woensdag en is ook te vinden op . Hierdoor blijft u op de hoogte van nieuws en aankomende activiteiten.

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.

CITO-TOETSEN
We toetsen de kinderen elk halfjaar op hun leerontwikkeling op taalen rekenvaardigheden met de CITO-toetsen. In januari/februari is de
eerste toetsperiode en in juni is de tweede. Door ieder half jaar de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen, krijgen we een
goed beeld van de doorgaande lijn tijdens de basisschooltijd en kunnen we ons ook vergelijken met andere scholen, zodat we ook de kwaliteit van ons onderwijs blijven monitoren en kunnen optimaliseren.

Ma 1
Di

CITO

RAPPORTFOLIO
Twee keer per jaar ontvangt u een rapportfolio
waarin u geïnformeerd wordt over de ontwikkeling van uw kind. In een rapportfolio kunt u
ook een bijdrage van de kinderen vinden. De rapportfolio’s worden in februari en juli meegegeven
aan de kinderen. Als ouder kunt u inloggen via het
ouderportaal van ParnasSys om het rapport digitaal, de
methode- en CITO toetsen, de persoonlijke gegevens van uw kind en
de notities die we maken n.a.v. de gesprekken die we als school met
u voeren, in te kunnen zien.
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Valentijnsdag

MAART 2021
TE LAAT/ZIEK
Een kind is leerplichtig vanaf 5-jarige leeftijd. Vanaf deze leeftijd
hoort een kind dagelijks naar school te gaan. Als uw kind niet of niet
op tijd op school kan komen, verwachten wij een telefoontje vóór
schooltijd of een briefje met de reden van afwezigheid. Als uw kind
vaak te laat op school komt, nadat de school daarvan bij u melding
heeft gemaakt, moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar.
Voor incidentele vrijstelling van schooltijden zijn aparte regels opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente Medemblik

REGELS VOOR VERVROEGDE VAKANTIE OF
VERLATE THUISKOMST
Iedereen moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In
heel bijzondere gevallen is de directie van de school gerechtigd een
leerling vrij te geven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat
mag hooguit één keer per jaar en voor een periode van ten hoogste
10 dagen. Dit geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in
de schoolvakanties vakantie kunnen nemen of wanneer er gewichtige omstandigheden samenhangen met het verzoek tot vakantieverlof. Meent u in aanmerking te komen voor deze extra
vakantiedagen, dan verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met
de schoolleiding.

directie. Dit formulier kunt u downloaden via onze website of u kunt
bij de leerkracht of administratie een papieren exemplaar afhalen.

VERVANGING BIJ ZIEKTE
Indien mogelijk wordt er bij ziekte een invalleerkracht ingeschakeld.
In elke groep zijn er weekplanningen aanwezig, zodat er met het
programma verder gegaan kan worden. Indien er geen vervanging
mogelijk is, worden de ouders via Parro geïnformeerd dat er geen
invaller is en dat de leerlingen die dag geoorloofd vrij zijn. Is de leerkracht in de dagen daarna nog afwezig en is er geen invalleerkracht
dan worden de leerlingen volgens een vast schema over de andere
groepen verdeeld. Behalve de leerlingen uit groep 1 deze blijven
dan ook geoorloofd afwezig.

Verlofregeling inzake gewichtige omstandigheden
Leerlingen krijgen mogelijk extra vrij voor belangrijke familiezaken
zoals een begrafenis of huwelijk. Ook verplichtingen die voortvloeien uit geloofs- of levensovertuiging kunnen reden zijn om een
(extra) vrije dag te verlenen. Om verlof aan te vragen dient u het formulier “verlofaanvraag” in te vullen en tijdig in te dienen bij de

Ma 1

Ouder-kindgesprekken

Di 16

Di

2

Ouder-kindgesprekken

Wo 17

Wo 3

Ouder-kindgesprekken

Do 18

Do 4

Ouder-kindgesprekken

Vr 19

Vr

Ouder-kindgesprekken

Za 20

5

Za 6

Zo 21

Zo 7

Ma 22

Ma 8
Di

Start Bag2School | OR-vergadering

Di 23

9

Wo 24

Wo 10

Do 25

Do 11

Einde Bag2School

Vr 26

Vr 12

Za 27

Za 13

Zo 28

Zo 14

Ma 29

Ma 15

Di 30
Wo 31

Studiedag – leerlingen zijn vrij

MR-vergadering

APRIL 2021
KANJERTRAINING
Op onze school werken wij met de Kanjertraining. Kernwaarden van
de kanjertraining zijn vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds
respect. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf,
elkaar en de school om te gaan. Kinderen verlangen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen
te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor
sociale situaties. Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde
situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk,
behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer, maar het kan
ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst;
lachen elkaar uit of doen vervelend stoer.
In de kanjertraining wordt dit bespreekbaar gemaakt met behulp
van de 4 petten.

In de kanjertraining leren de kinderen onder andere complimenten
geven en ontvangen, ja zeggen als ze iets prettig vinden en nee als
ze iets vervelend vinden. Ze proberen de ander te begrijpen, leren
stoppen met treiteren en uit een slachtofferrol te stappen.
Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.
Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem.
Ouders kunnen hierbij betrokken worden.
Indien u meer wilt lezen over de kanjertraining verwijzen wij u naar
de website

De witte pet is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en
op een leuke manier grappig en stoer.
De gele pet doet zielig, trekt zich terug en doet bang,
De rode pet lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover
en maakt theater.
De zwarte pet daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.
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MEI 2021
LEERLINGENRAAD
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het voorbereiden van leerlingen op hun huidige en toekomstige rol in de samenleving is een taak die mede ligt bij de school.
De Leerlingenraad is een gekozen vertegenwoordiging van de leerlingen van de Piramide. De Leerlingenraad behartigt de belangen
van de leerlingen van de Piramide bij het management van de organisatie. In de Leerlingenraad hebben de leerlingen overleg met
de begeleider van de Leerlingenraad. De Leerlingenraad is een gekozen vertegenwoordiging van vijf leerlingen van de Piramide uit
de groepen 7 en 8. Het doel van de Leerlingenraad is de leerlingen,
waar mogelijk, invloed te geven op de dagelijkse gang van zaken
binnen de Piramide. Democratisch burgerschap wordt op deze manier geleerd in de praktijk: “leren door doen” en zal daardoor bij kunnen dragen later actief deel te nemen aan de samenleving.
Door het instellen van een Leerlingenraad kunnen leerlingen ervaren dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving (de school)
door mee te denken, mee te doen en mee te praten over onderwerpen die hen direct aangaan, zoals bijvoorbeeld het organiseren van
bepaalde activiteiten, voorkomen van pestgedrag en pleinregels.
Door de Leerlingenraad wordt de betrokkenheid van de leerlingen
op de dagelijkse gang van zaken binnen de school gestimuleerd.
Door het deelnemen aan de Leerlingenraad worden de volgende
pedagogische doelen nagestreefd:
•
Tijdens de lessen burgerschapsvorming worden de leerlingen
de basiskennis, vaardigheden en houding bijgebracht die
nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen
leefomgeving. De leerlingen maken kennis met begrippen
•
als democratie, grond- en mensenrechten, conflicthantering,
sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, maatschap-

•
•
•
•
•
•
•

pelijke diversiteit en het omgaan met afwijkende meningen
Vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen.
Vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de
school en elkaar.
Vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen
bij de Piramide.
Vergroten van de communicatieve vaardigheden.
Bevorderen van zelfstandig denken.
Leren onderhandelen en samenwerken met elkaar
en volwassenen.

VERGADERING VAN DE LEERLINGENRAAD
Vanuit de leerlingen en de leerkrachten kunnen, vóór de Leerlingenraad vergadering, onderwerpen, meningen en adviezen op de
agenda van de Leerlingenraad worden ingebracht. Tevens is er een
ideeën-bus.

Za 1

Zo 16

Zo 2

Ma 17

Ma 3

Meivakantie

Di 18

Di

Meivakantie | Dodenherdenking

Wo 19

Wo 5

Meivakantie | Bevrijdingsdag

Do 20

Do 6

Meivakantie

Vr 21

Vr 7

Meivakantie

Za 22

4

Za 8

OR-vergadering

Zo 23

1e Pinksterdag

Ma 24

2e Pinksterdag

Ma 10

Di 25

Studiedag – leerlingen zijn vrij

Di 11

Wo 26

Start CITO

Wo 12

Do 27

Zo 9

Moederdag

Do 13

Hemelvaartsdag - leerlingen zijn vrij

Vr 28

Vr 14

Leerlingen zijn vrij

Za 29

Za 15

Zo 30
Ma 31

JUNI 2021
GEZONDE VOEDING
De Piramide maakt zich altijd sterk voor gezonde voedingsgewoontes. Onze voorlichting hierover maakt kinderen bewuster in de
keuze van hun voeding. Binnen deze visie passen geen dik makende
ongezonde producten. Daarom verzoeken wij ouders en leerlingen
zich te houden aan ons twee-punten beleid:
1.

2.

Tijdens de schooltijden eten en drinken wij gezond.
Tussendoortje ’s morgens is fruit, het lunchpakket
bevat geen snoep.
Tijdens verjaardagen blijft de traktatie een vrije keus,
waarbij wij adviseren het matig te houden.

VERJAARDAG EN TRAKTATIES
Aan het vieren van een verjaardag wordt in elke groep een eigen
vorm gegeven. Voor de leerkrachten behoeven geen aparte traktaties te worden gekocht. Het liefst krijgen zij hetzelfde als de kinderen. Bij de kleuters mogen de ouders de viering in de groep
meemaken. Dit kan meteen om 8.30 uur of anders in overleg met de
leerkracht.

Di

1

GYM
Groep 1-2 gaat naar het speellokaal in de school. Groep 3-8 gymt in
De Klamp op maandag en donderdag. Op maandag worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht. 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. 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 zoekraken. Voor de lessen met aanvangstijd 8.30 uur
gaan de kinderen rechtstreeks van huis naar gymzaal de Klamp.
Vanaf groep 6 gaan de leerlingen met de fiets naar de Klamp.

Wo 16

Wo 2

Ondersteuningsteam

Do 17

Do 3

MR-vergadering

Vr 18

Vr

Rapport mee

4

Za 19

Za 5

Zo 20

Vaderdag

Zo 6

Ma 21

Oudergesprek optioneel

Ma 7

Di 22

Oudergesprek optioneel

Di

8

Wo 23

Oudergesprek optioneel

Wo 9

Do 24

Oudergesprek optioneel

Do 10

Vr 25

Oudergesprek optioneel

Vr 11

Leerlingvrije dag

Za 26

Za 12

Zo 27

Zo 13

Ma 28

Ma 14

Di 29

Di 15

Wo 30

JULI 2021
BESTUUR
Openbare basisschool De Piramide valt onder het bestuur van:
“Stichting Openbaar Onderwijs Present”.
Stichting Present is bestuurlijk verantwoordelijk voor
12 openbare scholen in de gemeenten Drechterland,
Medemblik, Enkhuizen en Stede Broec.

Stichting Openbaar Onderwijs Present
De Middend 104-108
1613 KZ Grootebroek
T: 0228-523857
www.openbaaronderwijspresent.nl

Wij wensen iedereen
een heerlijke
zomervakantie toe!

Do 1

Diploma uitreiking Anglia examen

Vr 16

Vr

Musical groep 8

Za 17

2

Za 3

Zo 18

Zo 4

Ma 19

Ma 5

Di 20

Di

6

Wo 21

Wo 7

Do 22

Do 8

Groep 8 vrij

Vr 23

Vr

Groep 8 vrij | Zomervakantie start om 12.15

Za 24

9

Za 10

Zo 25

Zo 11

Ma 26

Ma 12

Zomervakantie t/m 20 augustus

Di 27

Di 13

Wo 28

Wo 14

Do 29

Do 15

Vr 30
Za 31
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