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Data

Activiteiten kalender

Bestemd voor

20 januari

Cito toetsen

Groepen 3 t/m 8

30 en 31
januari

Staking.

Alle leerlingen vrij

31 januari

Studiedag

Alle leerlingen vrij

3 februari

Cito toetsen

Groepen 3 t/m 8

17 februari
t/m

Voorjaarsvakantie

Iedereen vrij

24 februari

Studiedag

Alle leerlingen vrij

28 februari

Rapport mee

Alle leerlingen

De school is op deze dagen gesloten

21 februari

Beste ouders,
Het bericht heeft u al eerder ontvangen: Op 30 en 31 januari staken wij en is de
school dicht. Wij staken voor minder werkdruk en een beter salaris. We doen dit
vooral omdat we hopen dat hiermee het onderwijs een aantrekkelijk beroep wordt
waardoor er meer mensen voor het vak kiezen én waardoor uw kind onderwijs kan
krijgen.
Dinsdag 28 januari start de PIRAMIDE PLUS klas! Elke week komen ouders bij
elkaar om het taalonderwijsaanbod van de kinderen te bespreken, zodat ouders
hiermee thuis met de kinderen de woorden kunnen doornemen. We willen hiermee
bereiken dat het taalaanbod school en thuis op elkaar is afgestemd. Inmiddels
hebben al 9 ouders zich aangemeld. Heeft u ook belangstelling? Meld u dit bij de
leerkracht van uw kind of bij juf Lizzy. Iedereen is welkom!
Team OBS De Piramide
Wist u dat…………………………….
• De cito toetsen zijn begonnen en deze tot en met 3 februari duren
• Door de staking het schoolfruit komende week wordt uitgedeeld op
maandag, dinsdag en woensdag

Schoolreisje
Vorige week heeft u de brief ontvangen over het schoolreisje van groepen 1 t/m 7.
Hierin stond geen bankrekeningnummer vermeld voor de bijdragen.
Ons schoolreisje kost Euro 21,50.
Wilt u dit bedrag aan ons overmaken voor 1 mei 2020?
Rekeningnummer: NL65INGB 0674 2385 75
t.n.v. OBS de Piramide
o.v.v. Hoenderdaell, naam en groep van uw kind.

Groep 1, 2/ 3
We zijn nog steeds in de klas bezig met het thema winter.
Pompom beleeft weer veel avonturen. Hij wilt graag dat het ‘echt’ winters weer
wordt. Dan kan Pompom samen met Loekie en ‘Henkie’ buitenspelen. Henkie is
namelijk een sneeuwpop.
De kinderen in de klas kunnen niet wachten tot wij buiten ook sneeuwvlokjes gaan
zien vallen. In de klas zijn we al bezig geweest met het knippen van sneeuwvlokjes.
De kinderen helpen Pompom om bijzondere winterervaringen en winterdingen te
verzamelen.
We hebben het in de klas over ‘wat voor weer is het in de winter’ en ‘welke kleren
trek je aan in de winter’.
De kinderen maken maaltijden voor de vogels.

De kinderen hebben ook met een samenwerkingsopdracht een winterspelletje
gemaakt.
In de klas zijn we nu ook aan het experimenteren met ‘licht’ en ‘donker’. We zijn
aan het spelen met schaduwen. Zo hebben we een schaduwhoek in de klas van
groep 2/3 en een lichtbak in de klas van groep 1 / 2.

Groep 3 heeft kern 6 afgerond van Veilig leren lezen en heeft alle letters
aangeleerd. We zijn heel trots op ze!

Woensdag waren het de “Nationale Voorleesdagen”. We hebben daarom een
bezoekje gebracht aan de bibliotheek.
Het boek “Moppereend” werd voorgelezen door de bibliotheekjuf.
De kinderen moesten goed luisteren naar het verhaal, want daarna werd er door
middel een spelletje gevraagd aan de kinderen wat er was gebeurd in het verhaal.
Ook heeft ieder kind weer een boekje uitgekozen en deze hebben wij geleend. In de
klas kunnen wij deze bibliotheekboeken “lezen”.

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

Groep 4/5
Wij zijn vorige week begonnen met de instrumentlessen. Elke woensdag hebben
we de komende periode instrumentlessen.
De kinderen kiezen deze week een instrument, je kunt kiezen uit keyboard en
blokfluit.
Er zijn twee juffen van de muziekschool die de lessen met veel enthousiasme
geven.
We gaan naar een optreden toe werken en dan mag iedereen komen luisteren.
We hebben er veel zin in!!!!!!!!!!!!!
De kinderen zitten ook weer in andere groepjes, het is leuk als u eens komt kijken!
U bent van harte welkom!

Meester Kelvin, Juf Jamela en juf Jacoline

Groep 6/7
Groep 6/7 heeft de afgelopen twee weken weer hard gewerkt. Zo hebben we het
vierde blok van taal, spelling en rekenen afgesloten. De kinderen hebben de
bijbehorende toetsen gemaakt en zullen binnenkort hun cijfers horen. Ook krijgen
ze hun toets terug zodat ze kunnen kijken wat ze fout en goed hebben gedaan. Van
deze analyse leren de kinderen dan voor de volgende toets.
We zijn nu alweer twee weken gestart met topografie. Dit leren de kinderen via het
programma Topomaster. In dit programma leren ze via verschillende levels en
vragen de belangrijkste plaatsen en wateren van Nederland (voor groep 6) of
Europa (voor groep 7).

Vorige week hebben we bezoek gehad van een vriendelijke mevrouw uit de
bibliotheek. Zij is met de kinderen gaan programmeren. Dit was ontzettend leuk.
Alle kinderen hebben een poppetje gemaakt en die dingen laten doen. Thuis kunnen
de kinderen hier ook mee verder door zich aan te melden op het programma cratch.
Super leuk!
Groetjes, juf Fenna

Groep 8
Dinsdag heeft groep 8 tijdens muziek een protest rap gemaakt.
Die vervolgens iedereen moest laten horen aan de klas.
Eerst kregen we een videoles. We gingen rijmen, rijmwoorden bedenken, ritme maken en
een rap meezingen.
Hieronder staan twee raps.

In Australië
In Australië is een brand, de bomen daar zijn allemaal verbrand.
Koala s, kangeroes en andere dieren kunnen daar nu geen feestje vieren.
Er zijn daar mensen zonder huis, die missen nu heel erg hun thuis.
Waar moet iedereen naar toe met zo enorm veel gedoe?
Miljoenen dieren zijn omgekomen en er zijn nu ook al geen bomen.
Er raast ook een zandstorm over dit land, hoe kan dit toch zo’n grote toestand.
Nu zijn daar overstromingen van hier tot Groningen.
DONEER NU OP GIRO 555

Mehdi, Sara, Fathiya, Helin en Roos

Pesten
Stop met pesten,want ik vind het niet leuk.
Daardoor liggen we echt niet in een deuk.
Nu is het klaar, ik vind het echt heel raar
Je moet jezelf zijn want het doet echt veel pijn.

Emma ,Lara en Fortuna
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