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Data

Activiteiten kalender

Bestemd voor

20 januari

Cito toetsen

Groepen 3 t/m 8

31 januari

Studiedag

Alle leerlingen vrij

Beste ouders,
Als eerste: Een heel gelukkig en gezond 2020!
Helaas had De Piramide een slechte start. Op ouderjaaravond zijn zeven ruiten
vernield en is vuurwerk naar binnen gegooid. Gelukkig is er niets gestolen en is er
ook geen brand uitgebroken. Mede door de inzet van het team konden we op 6
januari beginnen met lesgeven.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen gaat Chris van Meurs voorzitter van ons
bestuur en Lizzy Heistek met gemeente Edam-Volendam om tafel. Onze gemeente
is de instantie die gaat over handhaving van de openbare orde. Wij zullen u op de
hoogte houden.
U kunt zelf altijd anoniem melding maken bij de politie. Zij zijn dan in ieder geval
op de hoogte dat er iets speelt.
Team obs De Piramide

Wist u dat…………………………….
• De instrumentale muzieklessen voor groep 4/5 starten op woensdag van
11.30 – 12.15 uur.
• Het schoolfruit start na een vakantie op woensdag in plaats van op maandag.
• We in het bezit zijn van 4 deskbikes? Vraag uw kind ernaar!

BRUSJESGROEP
Is uw kind een broer of zus (Brus) van iemand met een beperking, is de vader of
moeder altijd ziek of heeft iemand binnen het gezin een handicap of psychische
problemen? Dan is de Brusjesgroep iets voor uw kind!
Tijdens 6 bijeenkomsten ontmoeten brussen elkaar. Door middel van spel en
creativiteit kunnen brussen ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan
over voor hun belangrijke thema’s.
De Brusjesgroep is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar en gaat bij
voldoende aanmelding 23 januari van start. In bijgaande folder vindt u meer
informatie.

Jantje Beton
We hebben bericht gehad van Jantje Beton en de verkoop van de loten heeft een
mooi bedrag opgeleverd! Het totale bedrag is Euro 876,00!! De helft van dit bedrag
gaat naar onze school! Dat is Euro 438,00!!!! De kinderen hebben in totaal 292
loten verkocht en daar zijn wij heel trots op! Dit bedrag is besteed aan de deskbikes in de gemeenschapsruimte. U heeft ze misschien al zien staan?
Met de andere helft van de opbrengst ondersteunt Jantje Beton kinderen om spelen
en bewegen in hun eigen buurt leuker te maken door heel Nederland.

Cito-weken groep 3 t/m 8
Vanaf maandag 20 januari beginnen de Cito weken op school.
Deze periode duurt ongeveer 2 weken. We gaan gedurende deze periode elke
ochtend Cito toetsen maken.

Groep 1, 2/ 3

Wij wensen alle ouders en/of verzorgers de beste wensen. Wij gaan er een mooi
jaar van maken!
Namens alle meesters en juffen.
Wist u dat…….:

• Het nieuwe thema Winter is? Tijdens de inloop-opdrachten zijn de kinderen
al druk bezig met de mooiste winterknutsels, maar ook Pompom is al
gekleed in lekkere warme winterkleding.

• Er meerdere ramen in de gymzaal gesneuveld zijn tijdens de vakantie? Het is
daarom ook heel belangrijk dat de kinderen gymschoenen bij zich hebben!

•

Er voor de vakantie mooie kerststukjes zijn gemaakt door alle kleuters. Ook
hebben wij een super avond gehad met het kerstdiner. Wat zijn er lekkere
hapjes meegenomen door de kinderen. Dank jullie wel allemaal!

Tot de volgende Pipo,
Juf Janneke, Juf Danielle, Juf Jamela en Juf Laura

Groep 4/5

We hebben voor de kerstvakantie een heerlijke kerstmaaltijd gehad. Wat hebben
we er met z’n allen van genoten! Bedankt voor alle heerlijke hapjes en toetjes!
We zijn deze week alweer lekker aan het werk in de klas.
Vandaag hebben de kinderen zo hard gewerkt dat we een beetje tijd over hadden
voor spelletjes.
Iedereen mag dan iets kiezen uit de spelletjeskast.
Brechtje en Mardjana hadden voor de KAPLA gekozen. Zij hebben een hele hoge
toren gemaakt. Deze was nog hoger dan Juf Jacoline!!!! Op de foto ziet u het
eindresultaat!

Groep 6/7
Afgelopen maandag hebben we in groep 6/7 de opstelling van de klas veranderd.
De kinderen hebben een nieuw plekje gekregen en ook de kasten en de
instructietafels zijn verplaatst. Dit omdat we vanaf volgende week een spel gaan
spelen. Genaamd Taakspel. Drie keer per week gaan we tijdens een werkmoment
kijken welk groepje heel erg goed kan werken. Als dit drie keer lukt, mogen de
kinderen (aan het eind van de week) langer buitenspelen of even tekenen. Lukt dit
vier weken lang dan gaan we spelletjes spelen of heel erg lang buitenspelen of een
filmpje kijken. Dit is weer een andere manier om een goede werkhouding te
stimuleren. De juf heeft er zin in.
Volgende week donderdag hebben de kinderen de taaltoets. Om het deel van
woordenschat goed te oefenen, spelen we elke dag spelletjes met de woorden van
de woordenschatmuur (zie foto). Aan het begin van het thema (dat is ongeveer elke
4 weken) krijgen de kinderen een blad mee waarop alle woorden van woordenschat
staan. Zo kunt u thuis ook met de kinderen over de woorden praten.
Volgende week gaan we ook weer beginnen met de Avi en DMT toetsen. De Avi
toets meet hoe goed (foutloos en op tempo) uw kind teksten kan lezen. Het gaat
hierbij om de snelheid, niet om het snappen van de tekst. De DMT (drie minuten
toets) meet hoeveel woorden de kinderen in 1 minuut kunnen lezen. Dit doen ze
drie keer waarbij de woorden steeds moeilijker woorden. Vandaar de naam Drie
Minuten Toets.
Ook verwelkomen wij Keano in de klas. Hij zit in groep 7 en de juf en kinderen
vinden het heel gezellig met hem erbij.

Groetjes,
Juf Fenna

Groep 8
De kinderen van groep 8 hebben een leuke en gezellige kerstweek gehad. Op de
donderdag van de kerstviering hebben ze prachtige kersstukjes gemaakt bij meester
Kelvin een heel mooie kaarsenstandaard bij juf Fenna en geluisterd naar een
spannend kerstverhaal bij meester Remco.
Eerder in de week kwam bureau Halt nog langs voor de vuurwerk les. Daarin
kregen de kinderen geleerd wat je wel en niet mag, wat veilig is en al dat soort
zaken. Helaas werd rond de jaarwisseling weer erg duidelijk hoe belangrijk het is
dat kinderen vroeg leren wat wel en niet mag als het om vuurwerk gaat.

De volgende PIPO verschijnt over 2 weken
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