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Alle kinderen vrij

Beste ouders,
Voor u ligt de PIPO van 10-12-2020. Het kalenderjaar loopt ten einde. We hadden
een jaar geleden niet kunnen bedenken wat een jaar dit zou worden. Maar ondanks
alle belemmeringen hebben wij ons er doorheen geslagen, de kinderen, jullie als
ouders en wij als school. Ik wil de ouders een enorm compliment geven voor de
flexibiliteit en het begrip in deze moeilijke periode. Het thuisonderwijs viel velen
zwaar, maar jullie hebben het gedaan. En overwegend met succes. Hopelijk gaan de
vaccinaties de komende tijd zorgen voor een terugkeer naar het normale leven van
voor Corona.
Even een paar belangrijke zaken op een rij:
Op maandag 4 januari zijn de kinderen ook nog vrij. Het team heeft die dag een
studiedag. We gaan het hebben over de inhoud van ons gepersonaliseerd leren.
Inmiddels hebben bijna alle kinderen van groep 8 de uitslag van hun NIO-toets
terug gehad en zijn de laatste voorlopige schooladviezen gegeven. Begin februari
volgen na de cito midden 8 toetsen de definitieve schooladviezen.
In verband met Corona zullen ook de feesten die er in de komende maanden
aankomen er anders eruit gaan zien. Houd daarover de PIPO en de berichten op
basisonline goed in de gaten. En voor alle duidelijkheid. De feesten worden gevierd
maar op een iets andere (binnen de mogelijkheden van de Corona-regels) wijze.
Op school worden momenteel 4 kinderen uit groep 7 opgeleid tot mediator. De
mediatoren horen bij de methode van de Vreedzame school over sociale vorming.
De mediatoren helpen andere kinderen op school bij het oplossen van hun
conflicten.
In verband met mijn studie tot schoolleider zal ik op de dinsdagen regelmatig
afwezig zijn. Tanja Salden, onze IB-er, neemt dan mijn zaken waar en is bereikbaar
voor urgente zaken. Op de maan-, woens- en donderedag ben ik zoals gewoonlijk
bereikbaar en aanwezig op school.
Namens het team,
Remco Homan

Unit 1,2,3
Woensdag 2 december heeft groep 2-3 bij meester Charlie pietengym gespeeld.
Groep 1 speelde pietengym bij juf Janneke in de kleuterspeelzaal. Donderdag kreeg
ieder kind een pietendiploma mee naar huis.
En toen was het vrijdag 4 december eindelijk zover, we vierden Sinterklaas in de
klas. ‘s Ochtends bracht meester Remco een brief mee van Sinterklaas. In de brief
schreef Sint dat hij door Corona dit jaar thuis werkte, maar dat hij en zijn pieten
wel een filmpje gemaakt hadden voor onze kinderen. De verrassing was groot. Sint
die de school in wandelde. We geloofden onze ogen haast niet. We gingen nog
even kijken of Sint niet echt door de gangen wandelde, maar het bleek toch echt
een film te zijn. Hij werd begeleid door een meneer die op zijn grote toeter
feestelijke liedjes speelde.
We keken naar het filmpje, zagen pieten door de gang fietsen op de kleuterfietsjes.
We zagen Sinterklaas in onze Sinterklaashoek zitten terwijl hij las in het grote
boek. De kleinste piet hinkelde over onze Hinkel de harten-baan. En Sint liep zelfs
even het kantoortje van meester Remco in om te kijken of het daar wel netjes was.
Tenslotte verstopten de pieten de cadeautjes voor de kinderen. Het was nog even
zoeken, maar dankzij sterk puzzel- en speurwerk vonden we de cadeaus al vlot.
Iedereen was blij met zijn unicorn of knikkerspel.
Tijdens het buitenspelen kwamen er spontaan twee pieten mee spelen met
verstoppertje. Hoe leuk was dat!
Eenmaal weer binnen kregen we allemaal pepernoten (in een zakje), een beker
chocolademelk of appelsap en een sappige peer. Toen we die op hadden gegeten
werd groep 1-2-3 verdeeld in drie kleine groepen. Elke groep ging (op toerbeurt)
een pietenmuts knutselen bij juf Roos, een bingospel spelen bij juf Manuela en
pietengym doen bij juf Janneke in de kleuterspeelzaal. De ochtend vloog voorbij.
Om 12.00 werd iedereen weer opgehaald en was de dag voorbij. Zoals Merel zei:
“Juf, dit is de leukste dag van mijn leven!” En daar doen we het allemaal voor.
‘s Middags ruimde het team razendsnel de Sinterklaas spullen op en bracht de
school in een gezellige kerstsfeer. Ons haardje brandt weer in de kleutergang. En de
bomen in de lokalen zijn gezellig versierd. Op naar het kerstfeest.
Hieronder een kleine collage van de feestelijkheden en houd het Ouderportaal in de
gaten voor foto’s van het Kerstdiner. Want ook hiervan maken we ondanks Corona
toch een gezellige avond. Houd voor meer informatie het Ouderportaal in de gaten.

Pietengym

4 december

De komende twee weken gaan wij volop aan de gang met kerst en alles wat daarbij
hoort.
Groep 3 start volgende week met kern 6, als deze kern is afgelopen dan hebben de
kinderen alle letters aangeboden gekregen! Tijd voor een feestje om deze mijlpaal
te vieren!

Unit 4,5,6
Deze week een aantal wist je datjes van unit 4-5-6
Wist je dat…
-

-

-

Wij in de klas druk bezig zijn met het thema ‘feestdagen’. De afgelopen
weken hebben we geleerd over de feesten die in verschillende religies en
landen gevierd worden. Zo hebben we geleerd dat er in China ook een
nieuwjaar gevierd wordt, maar dat dit op een ander moment gevierd wordt
dan wij in Nederland doen. Ook weten we dat China al in het jaar 4714
leven. Volgende week gaan we het thema afsluiten met een presentatie. De
kinderen gaan dan aan elkaar vertellen wat ze onderzocht en geleerd hebben.
Wij afgelopen donderdag een hele leuke ster geknutseld hebben, deze komt
binnenkort mee naar huis.
Wij tijdens Sinterklaas een ware puzzeltocht hebben ondernomen om de
cadeautjes te vinden. Piet had de cadeautjes in de zak gestopt en deze zak in
een bak met een ketting en slot erop. Om de sleutel te vinden moesten de
kinderen allerlei spelletjes spelen en puzzels voltooien. Als groep hebben de
kinderen dit gedaan en uiteindelijk is het ons gelukt de doos open te krijgen.
Super blij en trots zijn we op dit resultaat.
Hieronder een paar foto’s van het Sinterklaasfeest, de rest is in het fotoalbum
op Basisonline te vinden.

De locatie van de
sleutel

-

De doos met cadeaus

Er in de klas een mooie Kerstboom staat, deze is vanaf buiten te zien.
Wij volgende week donderdag Kerstdiner hebben, het hoe en wat hoort u
nog.

-

-

Wij volgende week vrijdag de klas gaan opruimen en dan in de middag,
spelletjes gaan spelen. Dit als beloning voor het harde werken de afgelopen
tijd.
Wij na de Kerstvakantie vast gaan oefenen met de vraagstelling van de Cito
toetsen, die eind januari afgenomen gaan worden. Hoe pak je een Cito
rekensom aan? Hoe weet je welke strategie je toe past, hoe ging die strategie
ook al weer. Maar ook hoe maak je een dictee van 25 woorden, welke
spellingregels kennen we tot nu toe allemaal al. Weet je deze regels ook nog
als ze niet in de klas hangen? En als laatste natuurlijk hoe lees je een tekst en
wat doe je als je een vraag niet weet te beantwoorden?

Zijn er vragen of opmerkingen, ik hoor deze graag. U kunt altijd even naar school
bellen of via Basisonline contact opnemen.
Met vriendelijke groet, Juf Jamela, Meester Kelvin en Juf Fenna

Kerstfeest
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij enkele belangrijke mededelingen over Kerst.
Kerstfeest:
Donderdag 17 december a.s. vieren we met elkaar het kerstfeest.
Deze dag hebben de kinderen tot 12:00 uur les.
De kerstviering begint om 17:00 en eindigt om 18:30 uur.
U kunt uw kind dan bij het hek brengen en ophalen.

De kinderen nemen mee in hun tasje
• Bakje met hoofdgerecht
• Beker
• Bestek (mes, vork, lepeltje)

Indien uw kind alleen naar huis mag gaan na het kerstdiner: Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier in te vullen en in te leveren
bij de leerkracht van uw kind. Als er meerdere kinderen van u alleen naar huis mogen, graag voor elk kind een apart strookje
inleveren bij de betreffende leerkracht (het strookje hoeft alleen ingeleverd te worden als uw kind alleen naar huis mag).
Wij kijken uit naar een fijn kerstfeest!
Team Piramide

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn kind mag donderdag 17 december na het kerstdiner alleen naar huis gaan.
Ouders / verzorgers van……………………………………………….. uit groep…………
Handtekening:…………………………………………………………………………..

Kerstdiner
Geachte ouders/verzorgers,
Kerstdiner
Voor het kerstdiner verwachten we uw kind op donderdag 17 december om 17:00 uur tot 18:30 uur. Hiervoor hebben ze
een tasje met bakje meegekregen van school. In dit bakje komt het hoofdgerecht wat u thuis hebt klaargemaakt voor uw
kind.
Het hoofdgerecht mag bestaan uit:
•
•

Een broodmaaltijd
Een warme maaltijd ( geen soep daar is het bakje niet geschikt voor)

Een aantal suggesties:
•
•
•
•
•

Gevulde wrap (gehakt of zalm)
Gehaktballetjes
Pasta
Rijstgerecht
pannenkoek

Het voor- en nagerecht wordt verzorgd door school. Uw kind neemt dus het tasje mee met daarin:
•
•
•

het bakje met hoofdgerecht
bestek (mes, vork, lepel)
beker

Wij kijken uit naar een fijn kerstfeest!
Team Piramide

Volgende PIPO verschijnt over 2 weken
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