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29 november 2019

Data

Activiteiten kalender

29 november

Start mediatoren, uitreiking van het
diploma 13.30 uur

Betreffende ouders zijn
uitgenodigd

2 december

Schoolzwemmen

Groepen 3, 4 en 5

5 december

Sinterklaasviering

Alle kinderen, informatie
in deze Pipo

6 december

Sinterklaasversiering opruimen,

Alle ouders zijn welkom
om te helpen

8.30 - 12.00 uur

Bestemd voor

9 december

MR vergadering, start 19.30

Alle belangstellenden

9 en 11
december

Presentatie Logo 3000,

Uitgenodigde ouders en
belangstellenden

9 december

School versieren voor Kerst,

start 8.30 – 9.15 uur

19.00 - 21.30 uur

Alle ouders zijn welkom
om te helpen

19 december

Kerstviering, kerstdiner kinderen
17.00 - 18.30 uur, kerstinloop
ouders 17.45 – 18.30 uur

Alle kinderen, informatie
op het ouder portaal

23 december
t/m 3 januari
2020

Kerstvakantie,

Alle groepen

Fijne feestdagen

Beste ouders,
De school is helemaal klaar om Sint te ontvangen! Alle ouders en familieleden,
bedankt bij de hulp van het versieren van de school. Het was een gezellige avond.
Op 3 december gaan alle kinderen pepernoten bakken en op 4 december nemen de
kinderen van groep 6, 7 én 8 hun cadeautjes mee. Ook is er op 4 december
pietengym, kinderen mogen deze dag als Piet verkleed op school komen. Op 5
december verwachten wij de Sint met zijn Pieten bij ons op school. De school
begint om half negen en gaat gewoon om twee uur uit. Wij verheugen ons op het
bezoek van Sinterklaas!
Onze school krijgt steeds meer een eigentijdse uitstraling. Nu zijn er vier banken op
het leerplein waar kinderen kunnen leren. De kinderen zijn reuze enthousiast en
maken er graag gebruik van.

Team Piramide
Wist u dat……………
• De schoolfotograaf gelukkig weer beter is en op 26 november op school
was?
• De kinderen op 27 november hun schoen hebben gezet?
• We volgend kalenderjaar willen starten met ouderbijeenkomsten waarin we
met ouders de taallessen bespreken?
• We in een volgende PIPO hier uitgebreid op terug zullen komen?
• Zo'n zestig procent van de ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage
betaald. Hiervoor onze dank. als u nog niet hebt betaald, wilt u het bedrag
dan alsnog betalen?
• Wilt u meer informatie over het Schoolfruit, www.euschoolfruit.nl

Sinterklaasviering
Dit jaar vindt er een verandering plaats op 5 december. Dit jaar worden er geen
surprises gemaakt maar gaan de groepen 6,7 en 8 een spannend, maar vooral
gezellig dobbelspel spelen! Voor dit dobbelspel zijn cadeautjes nodig. Elk kind
neemt voor maximaal 5,00 euro twee cadeautjes mee. Denk bijvoorbeeld aan een
lekkere chocoladeletter of mooie stiften en pennen. Er mogen geen energie
dranken, frisdranken of vuurwerk meegenomen worden. Het bonnetje van de
besteding wordt ingeleverd bij de juf of meester.
Wij hebben er erg veel zin in en kijken er naar uit om te gaan dobbelen!

Kerstviering
De Sintviering is nog in volle gang, maar
de kerstviering komt ook alweer bijna om
de hoek kijken. Wij zijn nog dringend
opzoek naar hulpouders om de school op
9 december van 19.00 – 21.30 uur in de
kerstsfeer te brengen. Je kunt je inschrijven
bij de deuren van de klassen waar u zoon of
dochter zit.
Natuur cursus voor ouders
NATUUR CURSUS VOOR OUDERS - IVN WATERLAND
IVN Waterland gaat een natuurcursus voor (groot)ouders en andere geïnteresseerden organiseren.
Een natuurouder is iemand die het leuk en zinvol vindt om:
- Samen met kinderen op onderzoek uit te gaan in de natuur
- Iets te leren over natuur en leefomgeving
- Leerkrachten van de basisschool te helpen bij de uitvoering van praktische natuurlessen

In overleg met de leerkracht geef je 1 of meerdere keren per jaar een buitenles aan de klas. Je brengt je
enthousiasme voor de natuur over op de kinderen door bijvoorbeeld met de kinderen een excursie te doen,
bomenbingo of bodemdiertjes te onderzoeken. Tijdens de Natuur Ouder Cursus krijg je heel praktische
handvaten om met de kinderen op een leuke manier de natuur te laten beleven of onderzoek te doen. Naast
theorielessen ligt de nadruk tijdens de Natuur Ouder Cursus juist op de praktijk: je leert allerlei werkvormen
zoals spelletjes, veldwerk en excursies. Het IVN stelt ook materialen ter beschikking zoals leskisten, werkbladen
en onderzoeksmaterialen.
De Natuur Ouder Cursus bestaat uit 8 lessen theorie en 8 praktijk. De cursus zal starten bij voldoende
deelname en zal plaatsvinden van februari t/m mei 2020 op de tweede en vierde donderdagavond en
zaterdagochtend van de maand in Purmerend of Volendam. Van de deelnemers zal een kleine financiele
bijdrage worden gevraagd: 50,- E voor IVN leden en 75,- E voor niet-leden. Je ontvangt het cursusboek gratis.
Graag nu aanmelden wanneer u interesse heeft!
Annet Speelberg IVN Coordinator Scholen
Email: aspeelberg@quicknet.nl
Telnr. 06-10118379

Groep 1, 2/ 3
Wij zijn in de groepen 1/2/3 bezig met het
thema 'Muziek en Sinterklaas”. De kinderen
leren om naar geluiden te luisteren en deze
geluiden te raden. Ze leren welke
muziekinstrumenten er allemaal zijn en welke
geluiden deze maken. Ook zijn ze aan de slag
gegaan met het maken van hun eigen
muziekinstrumenten.
Natuurlijk hoort ook het zingen van
Sinterklaasliedjes bij muziek. Ze spelen
eenvoudige ritmes op de boomwhackers en
kunnen hierbij ook al het liedje “pepernoten
bakken” zingen. Heel knap!

Daarnaast zijn we in de klas bezig met
allerlei activiteiten rondom het thema
Sinterklaas. Er is een speelgoedwinkel, een
Sinterklaas en Pietenhoek en zelfs op de
gang is een echte stal gebouwd voor als het
paard Ozosnel bij ons wil logeren.

We zijn pieten aan het tekenen, we oefenen
onze fijne motoriek door alle nopjes netjes
op de lijntjes neer te leggen en onze grove
motoriek door over schoorstenen heen te
balanceren in de speelzaal.

Ook zijn we in de klas bezig met
samenwerken. “Wat is dat eigenlijk?” “En hoe
je kun je nu het beste met elkaar
samenwerken?”
Door de werkvorm “Binnen- en buitenkring”
leren de kinderen aan elkaar te vertellen wat
ze hebben beleefd in het weekend en ze leren
geconcentreerd naar een ander te luisteren.
Het kind dat heeft geluisterd moet namelijk na
kunnen vertellen welke activiteiten er allemaal
zijn gedaan in het weekend door het kind dat
heeft verteld.
Ook de werkvorm “tweepraat” heeft te maken
met samenwerken. Bijv. om de beurt een
woord benoemen wat met het thema “Sinterklaas of Muziek” te maken heeft.
We geven elkaar opstekers ( complimenten ) en tips voor als het de volgende keer
nog iets beter kan.

Kortom, de kinderen zijn heel hard aan het werk op school. We gaan de komende
tijd nog vele leuke en leerzame activiteiten uitvoeren.
Juf Laura, juf Janneke, juf Danielle
Groep 4/5
Circuit
Elke dinsdag hebben we handvaardigheid in het circuit. Daar hebben we elke week
weer zin in. De afgelopen weken hebben we gewerkt met de waterverftechniek. De
opdracht was om een zonsondergang te maken met in elkaar overlopende kleuren.
Dat was best een pittige klus!
In het thema Sinterklaas hebben we silhouetten gemaakt. Het eindresultaat is te
bewonderen in de gang bij de bovenbouw ingang. Kijkt u even?
Maandag 2 december begint het schoolzwemmen voor groep 3, 4 en 5.
Denkt u er aan dat u de kinderen zwemkleding mee geeft in een rugtas?
We reizen met een bus en we zijn rond 14:00 weer terug op school.
Meenemen:
-zwemkleding
-handdoek
-plastic tas
-rugzak

Groep 6/7
In groep 6/7 hebben we een hoop leuke dingen gedaan de afgelopen twee weken.
Hieronder een beschrijving van de dingen die de groep zelf graag in de PIPO wilde.
Vorige week zijn er twee strooipieten op bezoek geweest. Van de pieten kregen de
kinderen lekkere pepernoten. Daarnaast hebben de pieten ons verteld dat je 21 jaar
moet zijn voordat je als Piet het dak op mag. En dat 1+1 een raampje is. Ook
vertelde de Pieten dat we onze schoen mochten zetten. Dat hebben we dan ook
gedaan. Maar grapjespiet had een rebus in de schoenen gestopt in plaats van
cadeaus. Dus toen moesten de kinderen hun cadeau zoeken. Gelukkig is het
allemaal goed gekomen.
Afgelopen maandag hebben de kinderen voor het laatst gezwommen. Aankomende
maandag is groep 3/4/5 aan de beurt. De kinderen geven aan het erg leuk te vinden.
En vooral dat juf de laatste keer meezwom. Juf Fenna vindt het heel knap wat de
kinderen doen en was erg moe na een ruim een half uurtje zwemmen. Harstikke
goed dat zwemmen voor de beweging. En spelenderwijs leren de kinderen omgaan
met zichzelf en een ander te redden, verplaatsen over het water, zwemmen oefenen
en het schoon houden van het water.
Afgelopen dinsdag was de schoolfotograaf op school. Alle kinderen zagen er
prachtig uit en er zijn leuke foto's genomen. Nu is het afwachten tot de foto's
binnenkomen.
Aankomende vrijdag krijgen vier kinderen uit groep 7 hun mediatoren diploma.
Deze vier kanjers hebben de afgelopen tijd een training tot mediator gevolgd en
zijn geslaagd. De school is super blij met deze aanwinst.
Mede dankzij de mediatoren leren de kinderen hoe ze zelf hun conflicten op
kunnen lossen. We wensen de mediatoren veel plezier en succes.
De aankomende tijd gaan de kinderen Blink lessen krijgen over onderwerpen die ze
zelf hebben bedacht. Heel veel kinderen willen meer leren over dieren en natuur.
Een aantal kinderen willen meer leren over de tweede wereld oorlog en de
geschiedenis (hier gaan we in het voorjaar ook mee aan de slag). Verder werden er
dingen genoemd als ruimte, wolkenkrabbers, vulkanen en de bioscoop VUE. Hier
zullen de lessen dan ook over gaan.
Vrijdag 29 november hebben de kinderen een taaltoets en spellingdictee. Volgende
week zullen de kinderen daar de cijfers van krijgen.

Dan als laatste spelen we in de klas elke dag spelletjes met woorden uit de
taallessen. Dit om de woordenschat te vergroten. Juf Zina die elke
maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend bij ons in
de klas is, heeft al een aantal leuke spelletjes gespeeld met de kinderen.

Hier wordt memory gespeeld met de betekenis en het woord.

Groep 8
De week omschreven door de leerlingen van groep 8.

Groep 8
Dinsdag 19 november ging groep 8 naar het bernard nieuwetijt
college. Toen we daar aankwamen, was iedereen gespannen en
benieuwd hoe het zou zijn. We gingen we naar een ruimte met stoelen
en een klein trapje met een theater erachter, daar kregen we een
uitleg over de school en wat we gingen doen. We kregen Duits, Engels
en wiskunde, Duits vonden de meeste kinderen het leukste, wiskunde
was leuk en grappig en Engels was makkelijk maar best leuk en we
vonden het grappig toen je met 2 mensen met een pen moest
schrijven. Toen we klaar waren gingen we weer terug naar de ruimte
met stoelen daar gingen we nog eten & drinken, daarna stapten we de
bus in en was ons uitje alweer afgelopen.

Donderdag 21 november gingen we naar het Don Bosco College. We moesten
allemaal vanuit ons eigen huis meteen naar Don Bosco fietsen, de meeste
kinderen kwamen elkaar tegen. Onze klas was in tweeën gesplitst, de ene
groep begon met geschiedenis de andere met PAO dat staat voor Pre
Academisch Onderzoek. Bij geschiedenis deden we een quiz en kon je prijzen
winnen, bij PAO deden we een les over Fossielen en dino’s en bij duits
moesten we naar een liedje luisteren en op een werkblad de missende
woorden invullen.

Dinsdag 26 november ging groep 8 naar de Triade. We kregen/deden 4 lessen: biologie,
metselen, techniek en natuurkunde/scheikunde. Bij biologie moesten we geblinddoekt
smaken proeven en daarna mochten we als we dat wouden een slang vasthouden ( hij was
niet giftig of gevaarlijk ;). Bij techniek hebben we zelf een houten camera gemaakt. Bij
natuurkunde/scheikunde deden ze proefjes met vuur, daarna mochten we zelf met proefjes
aan de slag ( zonder vuur). Toen we alles hadden gedaan gingen we terug naar school, daar
gingen we meteen de klassenfoto maken. Gelukkig hadden we de portretfoto’s voordat we
naar de Triade gingen gemaakt. Omdat wij groep 8 zijn mochten wij ook een afscheidsfoto
maken daarbij moesten we allemaal om de beurt springen.

Woensdag 20 november gingen we met de klas naar de bieb in Edam. Daar kregen we eerst
een kleine introductie les over boeken en google. Daarna maakten we 2 tallen en werden we
in groepen verdeeld, 5 tweetallen bij de boeken en 5 tweetallen bij de tablets. we kregen in
totaal 8 vragen, 4 bij elk onderdeel.

De volgende PIPO verschijnt over 2 weken
Team De Piramide

MR
mr@piramideedam.nl

Ouderraad
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