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Activiteiten kalender
Eerste schooldag

Bestemd voor
Alle groepen

Beste ouders,
Na hopelijk een fijne maar bijzondere vakantie starten we aanstaande maandag 17 augustus
weer met de lessen. Alle leerkrachten zijn de afgelopen week al druk bezig geweest alles klaar
te zetten om goed te kunnen beginnen en er met de kinderen een fantastisch jaar van de
maken. We openen het schooljaar met de kinderen gezamenlijk in de hal. Helaas kunnen de
ouders daar nog niet bij zijn.
Even een paar dingen op een rij.
Na de zomervakantie gelden de volgende regels, uitgangspunt is veiligheid voor leerlingen,
medewerkers en ouders bij 100% onderwijs. We houden ons aan de regels en afspraken zoals
we deze vanuit ons bestuur hebben ontvangen.
· We houden ons aan de richtlijnen vanuit het RIVM.
· Alle kinderen gaan weer naar school.
· We houden ons aan de richtlijn van 1,5m afstand tot de leerkracht. Voor de leerlingen
onderling geldt dit niet.
· Na schooltijd gaan kinderen meteen naar huis of BSO. Zij mogen niet op het schoolplein
blijven.
· Kinderen nemen geen speelgoed mee van huis.
· Alleen gekochte verpakte traktatie mag.
· Gym vindt buiten plaats, over het zwemmen volgt nog informatie.
· Ouders nemen afscheid van hun kind buiten het schoolplein, zoals zij dat nu gewend zijn.
Zij gaan niet mee naar binnen.
. Ouders van nieuwe leerlingen mogen op de eerste schooldag na ondertekening van een
gezondheidsverklaring wel de school in. Hiervoor moet wel een afspraak met de betreffende
leerkracht gemaakt worden.
· Oudergesprekken worden op afstand of buiten op het schoolplein gevoerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Remco Homan.

En verder.
-

-

De kansklas voor de kinderen na schooltijd start over 2 a 3 weken. De plusklas
voor ouders en het oudercafé start zodra de coronamaatregelen dit toelaten.
De jaarlijkse informatie-avond zoals u gewend bent komt te vervallen. In plaats
daarvan zullen de leerkrachten zichzelf en het schooljaar doormiddel van een filmpje
aan u voorstellen. Deze filmpjes worden in de 2de schoolweek via basisonline naar u
toe gezonden.
Wij zijn een gezonde school. Wilt u daar ook dit schooljaar rekening mee houden door
de kinderen gezond eten en drinken mee te geven.
De gymdagen zijn net als vorig jaar weer de maandag en woensdag. Dat start dus al
direct op de eerste schooldag. En we gymmen buiten. Houdt daarin rekening met de
gymkleding.

Tot maandag!

Team obs De Piramide

Medezeggenschapsraad (MR) – Oproep nieuw lid
Graag vraag ik uw aandacht voor de Medezeggenschapsraad (MR) van onze
school. Wij zijn namelijk op zoek naar een ouder die lid wil worden van de
MR.
De MR is de groep mensen die meepraat met de directie over het beleid bij ons op
school als vertegenwoordiger van de ouders en het team. De MR heeft zowel een
adviserende rol als een beslissende rol in diverse beleidszaken. De MR vergadert
ongeveer zes keer per jaar.
In de MR zitten twee leraren en twee ouders, dit zijn op dit moment juf Manuela,
juf Jacoline, Sebastian van der Linden en Wijnanda Hamstra.
Na zes jaar lid te zijn geweest van de MR en mee te hebben mogen praten en
beslissen over zaken als de invoering van het continurooster, de aanstelling van een
nieuwe directeur, het schoolplan, formaties en nog veel meer, vind ik het tijd om
het stokje over te dragen aan een andere ouder. Ik hoop dat er een (of meer) ouder
is die zich betrokken voelt bij onze school en graag wil meedenken over het beleid
van de Piramide nu en in de toekomst.
MR-leden bepalen niet zelf wie er lid wordt. Dat wordt bepaald door de ouders.
Iedere ouder kan zich opgeven als kandidaat-lid. Wanneer er meerdere kandidaten
zijn, worden er in het nieuwe schooljaar verkiezingen gehouden.
Heb je meer vragen over de MR, neem dan contact op met een van de MR leden of
mail naar mr@piramideedam.nl.
Namens de MR,
Wijnanda Hamstra (moeder van Joris, Lucas en Tobias)
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