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Beste ouders,
Voor u ligt de PIPO van 5-2-2021. De krokusvakantie is voorbij. Hopelijk hebben
de kinderen en jullie ouders genoten van het mooie weer en zijn da batterijen weer
wat opgeladen. De cito’s worden op dit moment afgenomen in alle units. Deze
cito’s dienen als een nulmeting. Waar staan de kinderen nu en hoe gaan we verder?
Even een paar belangrijke zaken op een rij:
De rapporten van de kinderen gaan mee op 26 maart. Dat is door de lockdown met
enkele weken uitgesteld.
Op 19 maart hebben we een belangrijke studiedag waarin we met elkaar gaan
kijken naar de leervorderingen van de kinderen en acties die we hierop gaan
inzetten. De kinderen zijn deze dag vrij!
Op 1 april (geen grap) is er een studiedag over het gepersonaliseerd leren dat wij op
onze school doen. Hierin gaan wij een inhaalslag maken na de periode van de
lockdown. De kinderen zijn deze dag vrij. Dit betekent ook dat het paasfeest op
school een dag eerder is op 31 maart.
Graag wil ik jullie wijzen op de mogelijkheid om te bellen of mailen met onze
schoolmaatschappelijk werker Rick Nansink. U kunt bij hem terecht met vragen
over allerhande maatschappelijke onderwerpen. (r.nansink@spirit.nl, 06-34107158)
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 donderdag ben ik zoals dat al het
geval was wel gewoon bereikbaar en aanwezig op school.

Namens het team,
Remco Homan

De Kansklas
Deze week is er voor de laatste keer Kansklas geweest. Na de analyses van de
citotoetsen gaan we weer opnieuw kijken welke kinderen in aanmerking komen
voor de Kansklas die in april weer van start zal gaan.
Deze leerlingen en hun ouders zullen hier dan bericht van krijgen.
De Kansklas is bedoeld voor die leerlingen die op het gebied van begrijpend lezen
en rekenen net even een klein duwtje nodig hebben om hun voldoende veilig te
stellen. De leerkrachten en intern begeleider bepalen samen welke leerlingen in
aanmerking komen. Van de leerlingen wordt veel inzet gevraagd dus aanwezige
motivatie is van groot belang.
De effectiviteit van de Kansklas zit in het 2x in de week herhalen van leerstof,
gedurende een langere periode achterelkaar. Door corona hebben we helaas deze
continuïteit niet kunnen bieden. Hopelijk kunnen we dat in het laatste gedeelte van
het schooljaar wel weer.
Nieuws vanuit de werkgroepen
Gezonde School
Woensdag 3 maart heeft juf Janneke een online bijeenkomst bijgewoond
over Gezonde Relaties en Seksualiteit voor het Primair Onderwijs. Hiervoor heeft
onze school een subsidie toegekend gekregen. Want volgens de visie van de
Piramide vinden wij de goede omgang met elkaar binnen en buiten school heel
belangrijk. Vanuit respect voor elkaar; iedereen is verschillend!
Hoe wij deze subsidie en dit voor ons nog nieuwe onderdeel van de Gezonde
School verder vorm gaan geven binnen onze lessen gaan we onderzoeken. Zodra er
meer bekend is, laat ik hier weer van me horen.
Muziekonderwijs
Niet alleen vanuit het thema Gezonde School ontvangen wij subsidie. Ook voor het
muziekonderwijs ontvangt onze school weer subsidie, waar wij natuurlijk graag
gebruik van maken.
Groep 5 doet dankzij deze subsidie al heel wat jaren mee aan het
instrumentenproject, een goede bekende bij veel ouders in de bovenbouw (vooral
die trompetjes waren destijds nogal.... hoe zal ik het zeggen.... interessant??😉) En
dan dat thuis repeteren, daar werd de gezelligheid met de buren ook nog wel op de
proef gesteld.....
Deze subsidiegelden gaan wij in het nieuwe schooljaar weer inzetten voor de hele
school met muzieklessen die gegeven zullen worden door een vakdocent, wekelijks
in elke unit.
Een mooie toevoeging dus op ons onderwijsaanbod, niet alleen leren met je hoofd,
maar ook met hart en handen. Wetenschap toont aan dat dat een gouden combinatie
is.
Juf Janneke

Unit 1,2,3
Hoi allemaal,
Allereerst willen wij 2 nieuwe vriendjes verwelkomen bij ons in groep 1,2,3.

JayJay en Yfke
Heel veel plezier bij ons op de unit!
Op donderdag 18 februari is groep 3 naar de Triade geweest om een echte
techniekles te volgen. Zij hebben daar een bibberrobot gemaakt en ze zijn super
leuk geworden.

Het thema ‘vormen en kleuren’ gaan wij bijna afronden. De afgelopen weken
hebben wij heel veel geoefend met de verschillende vormen, kleuren en hebben de
mooiste werkjes gemaakt. De ‘vormenwinkel’ was een groot succes.
De kinderen hebben prachtige creaties gemaakt met elastiekjes op de kralenplank.
Het effect is super leuk en de kinderen werken aan hun fijne motoriek, wat weer
goed is om straks in groep 3 mooi te kunnen schrijven.

Ook konden we werken aan de woordenschat en aan het programmeren door met
de bee-bots opdrachten uit te voeren. Het was echt heel leuk!

Het volgende thema zal volgende week starten en is ‘de Boerderij’.

Dus…. tot mails/bels/Ouderportaals;-) (of gewoon even bij ‘t hek ‘s middags)
Groetjes van de onderbouwjuffen Sandra, Laura, Manuela, Roos en Janneke

Unit 4,5,6
Maandag was er iets bijzonders. Er kwam een nieuwe vriend in de klas. Zijn naam
is Samuel, zit in groep 6 en de kinderen hebben hem met open armen ontvangen.

Daarnaast hebben we maandag de groepjes veranderd. Alle kinderen hebben een
nieuw plekje, op de foto hieronder kun je zien hoe het er nu uitziet.

Dinsdag zijn we begonnen met de cito toetsen. Spelling zit er inmiddels op,
donderdag zijn we gestart met begrijpend lezen en volgende week dinsdag starten
we met rekenen. Op vrijdag 12 maart zijn alle Cito’s afgenomen. De resultaten
hiervan krijgt u mee met het rapport. Tijdens de cito ogen de kinderen niet heel erg
nerveus. Ze gaan er vol voor en doen hun best. Dat zorgt ervoor dat de sfeer in de

groep fijn is. Zodra de cito van die dag klaar is, gaan we weer verder met het
gewone werk.
Zodra alle Cito’s afgenomen en nagekeken zijn, krijgen de kinderen de toetsen
terug. Dan gaan ze met een reflectiebkad kijken hoe ze het gedaan hebben. Wat
ging er goed en wat kunnen ze een volgende keer anders doen om foutjes te
voorkomen. Op deze manier krijgen de kinderen inzicht in hun eigen leerproces.
Groetjes,
Juf Fenna, meester Kelvin en juf Jamela

Unit 7, 8
Lieve kinderen ouders en verzorgers,
De Krokusvakantie zit er op en deze week zijn wij dan ook gelijk druk van start
gegaan met de cito- toetsen. Ook komende week zullen wij nog druk bezig zijn met
de cito- toetsen.
Naast alle drukte rondom de toetsen krijgen wij volgende week ook een gastles van
veilig verkeer Nederland. En zoals de stichting al zegt krijgen de kinderen een
verkeersles, deze al gaan over afleiding in het verkeer (Die telefoontjes zijn niet
altijd zo handig….).
Woensdag 26 mei zal het verkeersexamen plaatsvinden op de Piramide. De
kinderen zullen dan rondom Edam/ Volendam een ronde fietsen.
Voor het verkeersexamen zijn wij nog opzoek naar hulpouders, opa’s of oma’s en
broers of zussen die graag zouden willen helpen met het begeleiden hiervan.
Mocht u willen helpen stuur dan een berichte via het ouderportaal naar de
leerkrachten van Unit 7/8.
Verder zijn wij op de achtergrond druk bezig met de afsluiting van groep 8. De
komende tijd zullen de kinderen hier steeds meer informatie over krijgen. Maar dat
laat nog heel even…… op zich wachten.
Het wordt een leuke en nog even drukke tijd de komende weken!
Groetjes,
Meester Kelvin en Juf Yvon
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