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Beste ouders,

We zijn inmiddels twee weken aan het werk en wat hebben we al veel gespeeld en
geleerd. Wat jammer dat u dit niet zelf kunt bekijken. De regel is voorlopig nog dat
er geen ouders naar binnen mogen bij het brengen en halen van de kinderen. Wilt u
één van de leerkrachten of de directie spreken? Bellen voor een afspraak kan altijd!
Vanaf deze week wordt er weer in de gymzaal gegymd en groep 8 gaat van 14 t/m
16 september op schoolkamp naar Texel.
Vanuit de politie is er een onderzoek gaande naar de veiligheid en leefbaarheid in
de Singelwijk in de vorm van een enquête. We hopen dat u deze allemaal invult om
te bereiken dat onze wijk als een fijne wijk bekend komt te staan.

Veel leesplezier!

Medezeggenschapsraad (MR) – Herhaalde oproep nieuw lid
Nogmaals vraag ik graag 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)

Unit 1,2,3
Hallo allemaal,
De eerste twee weken zitten er alweer op en wat is het weer leuk om samen te
mogen spelen en samen te mogen leren.
In onze unit 1,2,3 hebben wij 2 nieuwe vriendjes erbij!

Soufian en Siyamand

Wij hebben ook heel hard gewerkt in de afgelopen twee weken.
In groep 3 hebben wij al 3 woorden geleerd:

ik - kim - sim
De kinderen kunnen deze woorden lezen, schrijven met mooie schrijfletters en
allerlei leuke oefeningen meedoen.
We geven de kinderen ook een leesblad mee. Zij kunnen thuis dan ook oefenen met
de aangeboden letters.
Volgende week starten wij met een nieuwe kern, kern 1.
In deze kern leren wij 5 nieuwe woorden en 5 nieuwe letters.
In groep 1/2 zijn wij begonnen met anker Uitvinden. Zoem de Bij

heeft ons

een nieuwe letter geleerd, de v.
Wij hebben woordjes bedacht die met de letter v beginnen, wij hebben een mooie
letter v gemaakt in regenboogkleuren en er is zelf een vulkaan gemaakt.

Logo 3000
Ook zijn we begonnen met de Logo 3000 lessen.
We hebben al veel woorden geoefend.

Met deze woorden hebben wij al heel veel leuke spelletjes gedaan.
Bijvoorbeeld memory en hap slik weg.
Bij memory mogen de kinderen elke keer twee kaartjes omdraaien en moeten ze
proberen
steeds twee dezelfde kaartjes te vinden.
Bij hap slik weg-spel moeten ze proberen het goede kaartje te vinden en die aan de
krokodil te voeren. Het is erg leuk om op deze manier de nieuwe woorden te
oefenen.

En natuurlijk rekenen we ook.
In groep 1 en 2 hebben we dagelijks de rekenkring waarin we een spel doen.
Bijvoorbeeld “Op tijd op de rem”. Een leerling krijgt een tovergetal, bijvoorbeeld
9, en loopt daar met stappen naar toe. Dus 1 stap - 2 stap - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
….ieh! Op de rem! Wat is mijn tovergetal? Iedereen telt in zijn of haar hoofd mee
en kan zo het tovergetal weten. En zo oefenen we ongemerkt de telrij.
Ook leren we de namen van diverse rekenfiguren. Denk aan “cirkel” en
“rechthoek”, maar ook moeilijker zoals “ruit”, “ster”, “ovaal” en “trapezium”. Dit
alles ter voorbereiding op het rekenen in gr. 3.

In groep 3 zijn we deze week begonnen met het kralenrek. Handig een aantal kralen
kunnen pakken vanuit de 5-structuur. Dus 8 kralen is 5 rode kralen en daarna
doortellen 6-7-8, dus 3 witte kralen erbij. Zo oefen je ook meteen splitsingen en
bereid je leerlingen voor op optelsommen als 5+3 = 8 maar ook 8-5 = 3 en 8-3 = 5
en stipsommen 5 + .. = 8.
We werken voor het eerst in een rekenschrift en dat is best even wennen. We leren
cijfers schrijven, we kunnen de 1 en de 2 al schrijven.

We hebben een taalcircuit uitgezet voor groep 3. We hebben dan leuke opdrachten
en werkjes die aansluiten bij veilig leren lezen. Kinderen uit groep 2 die
geïnteresseerd zijn, mogen ook aansluiten bij het taalcircuit. Super leuk!

Maar gelukkig spelen we ook spelletjes tussendoor. “In de tent en uit de tent”
waarbij steeds een getal op de getallenlijn (we oefenen tot aan de herfstvakantie
met de getallenlijn 0 t/m 20) in een buurgetal wordt geschoven. De kinderen
moeten dan uitzoeken welk getal “in de tent” zit. Een goede oefening voor het
oefenen van de telrij. Of “Tikkie, jij bent m”. Lopend tellen en dan de beurt
doorgeven aan een ander die dan weer verder telt. We kwamen zo al tellend tot 47!
En we gaan natuurlijk verder.
Denk ook aan verkort tellen. Vandaag oefenden we 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 18 - 20.
Kortom…. druk aan het leren.

Groetjes, Juf Janneke, juf Laura, juf Sandra en juf Manuela

Unit 4,5,6
In unit 4-5-6 zijn we druk bezig geweest met elkaar te leren kennen. Een nieuwe
juf, een nieuw lokaal en nieuwe klasgenoten. Allemaal spannende dingen. Om dit
in goede banen te laten lopen hebben we klassenafspraken gemaakt die iedereen
met zijn/haar naam ondertekend heeft. Daarna zijn we begonnen met werken. Dit
gaal al redelijk goed, al is je niet laten afleiden best een uitdaging. Om dit te
oefenen hebben alle kinderen een persoonlijk doel gesteld. Zo wil het ene kind
leren om door te zetten als het moeilijk wordt. Een ander kind wil leren om zich
niet te laten afleiden en weer een ander kind wil graag zo hard werken dat hij/zij
een 10 haalt voor een toets. Langzaam maar zeker komen de kinderen weer in het
schoolritme. 1 ding is zeker: iedereen heeft er zin in en we gaan er een mooi jaar
van maken.
Dit is wat de kinderen zelf over het schooljaar zeggen:

Groetjes,
Juf Jamela, meester Kelvin en juf Fenna

Unit 7,8

Beste ouders/verzorger,
Na de zonnige zomervakantie konden wij vorige week dan eindelijk weer van start
gaan!
De tweede week zit er alweer op en wat hebben wij een fijne start gehad in unit 7/8.
Ondertussen zijn we alweer druk de leerstof ingedoken, want het wordt voor zowel
groep 8 als voor groep 7 een belangrijk jaar!
Ook zijn de kinderen al geïnformeerd over kamp. Dit jaar gaan wij op kamp naar
Texel en daar hebben wij ontzettend veel zin in!
We gaan er weer een mooi jaar van maken!
Groetjes,
Juf Yvon en Meester Kelvin

Het kamp huis: Jonkersbergen
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