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Data

Elke dinsdag

Activiteiten kalender

Voorleesochtend

Alle kinderen van 2
t/m 4 jaar uit de wijk

Speel-o-theek

Alle kinderen

8.30uur –
9.00uur
Elke woensdag

Bestemd voor

8.00uur –
15.00uur
Vanaf 24 maart Het oudercafé

Alle ouders

elke donderdag
8.30uur –
9.30uur
Vanaf 25 maart Ouder-taalklas

Groep ouders

Elke donderdag Activiteit op het schoolplein voor kinderen
en vrijdag
van 4 t/m 12 jaar, door LINK en de
vanaf
Sportkoepel
14:30uur

Leerlingen en
kinderen uit de
Singelwijk (de
buurt)

Beste ouders,
Voor u ligt de PIPO van 11-03-2022. Het voorjaar staat voor de deur. De school heeft binnen
een opknapbeurt gehad en jullie ouders mogen gelukkig weer de school in.
Even een paar belangrijke zaken op een rij:
De school heeft een grote verfbeurt gehad. De mix van allerlei kleuren heeft plaatgemaakt voor
een fris lichtgrijs en wit en zorgt voor rust en eenheid in het gebouw.
Het oudercafé zal starten op donderdag 24 maart en zal vanaf dan elke donderdag plaatvinden
van 8.30 tot 9.30 in de lerarenkamer op school.
Op elke woensdag is van 8.00 uur tot 15.00 uur de speel-o-theek van OBS De Piramide
geopend. Net zoals je bij een bibliotheek boeken leent, kan je bij een Speel-o-theek spel- en
speelmateriaal lenen. Op de Piramide hebben wij keuze uit meer dan 200 items en
speelmateriaal waar uit gekozen kan worden. Kinderen komen de eerste keer met een ouder/
verzorger om kosteloos lid te worden. Daarna mag het speelgoed voor 8 weken geleend worden.
Iedereen is welkom.
Het voorlezen voor kinderen van 2 t/m 4 jaar uit de wijk gaat ook weer van start. Enthousiaste
voorlezers gaan samen met de kinderen en hun ouders aan de slag met taal en (voor) lezen. Je
ontmoet elkaar op school in onze schoolbibliotheek. Het voorlezen vindt plaats op elke
dinsdagochtend tussen 8.30 en 9.00 uur.
Vanaf 25 maart start de ouder-taalklas weer. Dit gebeurt onder leiding van Meryem, moeder van
Junaid uit groep 4 en Safwan uit groep 1. Een groep ouders gaan hierin, met een kop koffie of
thee, aan de slag met taal.
Op school liggen zelftesten klaar voor de leerlingen. Als jullie een test mee naar huis willen
stuur de leerkracht een berichtje via Basisonline of geef een briefje mee. De leerkrachten geven
uw kind dan een zelftest mee naar huis.
We merken ook de eerste week al dat een aantal kinderen te laat op school is. Van 8.20 uur tot
8.30 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Om 8.30 uur starten de lessen. Wees op tijd!
Graag maak ik u er op attent dat kinderen met griepverschijnselen thuis moeten blijven. Hierbij
horen keelpijn, buikpijn, hoofdpijn en al dat soort zaken. Blijf daar ook als ouder scherp op. Het
verslaan van de pandemie doen we met zijn allen.
Elke donderdagmiddag na schooltijd is er vanaf 14.30 uur een programma op het schoolplein
voor jeugd in de basisschoolleeftijd. We willen hiermee kinderen een leuke activiteit bieden en
van ons plein een fijnere plek om te spelen maken. De activiteit wordt begeleid door
Jongerenwerk LINK en de Sportkoepel. Verder hopen wij dat dit een aanzet is om op meer
dagen activiteiten te hebben op het plein in samenwerking met buurtbewoners en andere mensen
die hierin een rol willen spelen.
Voor vragen of reacties kunt u telefonisch terecht of via r.homan@opspoor.nl.

Voor het acteule programma vanuit De Sportkoepel voor de jeugd in Edam kijk op
www.kansrijkedamvolendam.nl .
We hebben een School Maatschappelijk Werker. Haar naam is Maartje Smits. In de volgende
PIPO zal ze zich nader aan jullie voorstellen.
Namens het team,
Remco Homan

Voorleesochtend en Speel-o-theek
In de bijlage van deze Pipo vindt u alle informatie over de voorleesochtend en de
Speel-o-theek

Unit 1/2/3
Groep 1 en 2
We hebben met een leuke spelletjes dag afscheid genomen van juf Janneke. En na de
voorjaarsvakantie is juf Tanja bij ons in de groep gestart. We krijgen ook hulp dit komend half
jaar van 2 stagiaires. Op maandag is juf Denise bij ons en op donderdag komt juf Emma ons
helpen in de groep.
We zijn gestart met het thema "Lentekriebels". Wij kijken vooral naar de dieren van de
boerderij. We bespreken de ouderdieren en de jongen daarvan. We hebben een echte
broedmachine in de klas voor kippeneieren. We moeten wel 21 dagen wachten tot uit de eieren
kuikentjes komen! Daarvoor hebben we een kalender gemaakt, die we elke dag afstrepen. We
hebben een kleine boerderij gemaakt in de klas waar we voor de dieren kunnen zorgen: eten
afwegen en geven, dieren borstelen. We lopen allemaal in een overall en op klompen.

Verder genieten we van het mooie weer, en spelen heerlijk buiten.
De klas is heerlijk fris geschilderd. Komt u weer eens bij ons binnenkijken? Naar de
broedmachine of de boerderij, want het kan weer! Tot gauw.

Juf Tanja en juf Marieke.
Denkt u eraan om het rapport weer in te leveren op school? Dan maken wij deze weer klaar
voor juni. Bedankt.
En kijkt u ook regelmatig in ouderportaal bij het kopje "fotoalbum”, want daar zetten we nog
meer foto's uit de groep.

Groep 3

Na de vakantie zijn wij van start gegaan met het nieuwe thema, de boerderij.
We gaan in dit thema alles leren en onderzoeken wat met de boerderij te maken heeft, de
verschillende dieren en wat doet een boer/boerin nou eigenlijk op de boerderij?
Nu wij in groep 3 alle letters geleerd hebben, gaan wij nu heel veel lezen. Zo zijn wij na de
vakantie gestart met het lezen in duo’s en vanaf volgende week gaan wij ook lezen met een
leerlingen uit groep 8.
Mocht u voor thuis leesboekjes willen lenen bij ons, dat is geen probleem, kom gerust even naar
ons toe of stuur even een email.
We zijn van start gegaan om een leuke kijkdoos te maken.

En we hebben een hele gezellige speelhoek, met een leuke boerderij van playmobil. Deze
hebben wij te leen van de speel-o-theek van de Piramide. Deze is elke woensdag geopend van 8
uur tot 15 uur, om speelgoed te lenen, die dan thuis gezellig mee gespeeld kan worden. Kom
gerust eens langs!

op de PIRAMIDE geopend op woensdag van 8 uur tot 15 uur

Vorige week hebben wij ook een verkeersles gehad. Wij hebben ervaren hoe een dode hoek
werkt bij een echte vrachtwagen. De kinderen vonden dit heel interessant en wij hebben heel
veel geleerd. De foto’s staan op ouderportaal.

Groetjes,
Juf Marielle en juf Laura
telefoonnummer: 0299 - 367136
email:l.vanderpol@opspoor.nl juf Laura
m.vandam@opspoor.nl juf Marielle

Unit 4/5/6
`Het mag weer! Ouders in school! Jullie zijn allemaal weer welkom binnen. Hoe fijn is dat!
Kom binnenkort even kijken in unit 4-5-6. We hebben vorige week donderdag de school een
grote opruimschoonmaak gegeven en ook de klas heeft een nieuwe opstelling. De tafels, kasten
en stoelen staan op andere plekken. Al met al ziet het er weer goed uit en geeft het een hoop
rust.
Vorige week woensdag mochten de kinderen een kijkje nemen bij een vrachtwagen. Hoog in de
cabine konden ze zien en voelen hoe dat voor een vrachtwagenchaffeur is. Vervolgens een
rondje om de vrachtwagen om te kijken op welke plekken de bestuurder jou ziet. Zo kwamen de
kinderen erachter dat er een hoop plekken zijn waarop de bestuurder van de vrachtwagen je niet
ziet. De zogenoemde dode hoek. De foto’s van deze les zijn te vinden op Basisonline.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen hun eerste instrumentenles gehad. Vorige week
mochten de kinderen alle instrumenten uit proberen en aangeven welke instrumenten ze het
leukst vonden. Daarna hebben alle kinderen een instrument gekregen. De komende weken
krijgen de kinderen elke donderdag een les om dat specifieke instrument te leren spelen. Het is
heel fijn als de kinderen thuis ook kunnen oefenen.
Maandag 28 februari kwam Sabine van Bibliotheek Waterland langs om het project ‘Scoor een
boek’ te openen. De komende weken mogen de kinderen, samen met kinderen van de andere
scholen die mee doen, voor elk gelezen boek een sticker plakken. Wanneer de kinderen aan het
eind van het project de meeste stickers geplakt hebben en dus de meeste boeken gelezen hebben,
winnen ze een voetbaltraining FC Volendam.

Dan nog even dit:
-

Elke maandag hebben de kinderen gym in de gymzaal. Geeft u uw kind maandag
gymkleren mee!

Vragen of opmerkingen? Loop even binnen of neem contact op via Basisonline ouderportaal.
Met vriendelijke groet,
Juf Jamela, juf Emma en juf Jamela

Unit 7/8
Het zonnetje heeft de afgelopen week heerlijk geschenen, hopelijk blijft deze ook nog even
hangen! Unit 7/8 heeft afgelopen vrijdag het thema: Het brein afgesloten door middel van
proefjes te presenteren aan de kinderen van unit 4/5/6. De kinderen hebben ontzettend leuke
presentaties gegeven en de proefjes zijn ontzettend leuk uitgevoerd.

Lavalamp

Popcornmachine

Regenboog

De komende tijd zijn wij met de groep druk bezig om de zelfstandigheid te bevorderen. Dit doen
wij zowel door de weektaak in te zetten met eigen geplande taken, maar ook door leerwerk mee
naar huis te geven ter voorbereiding op het VO (voor gr8). Dit betekent dat vakken zoals
Topografie en Engels mee naar huis gaan om geoefend te worden. Ons advies is om dit ook elke
schooldag te oefenen.
Met vriendelijke groet,
Kelvin en Marga

Jaarrooster
Onderstaand nogmaals het overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar (jaarrooster)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Zomervakantie
Studiedagen

Vrije dagen/feestdagen
Goede Vrijdag
2de Paasdag
Suikerfeest
2de Pinksterdag
Sinterklaasviering

16-10-2021 t/m 24-10-2021
25-12-2021 t/m 09-01-2022
De kinderen zijn vrijdag 24-12-2021 om 12.00uur vrij
19-02-2022 t/m 27-02-2022
23-04-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
16-07-2022 t/m 28-08-2022
08-09-2021
15-10-2021
10-01-2-22
15-02-2022
20-06-2022
15-04-2022
18-04-2022
valt in de meivakantie
06-06-2022

Kerstviering

03-12-2021 (vrijdag)
De kinderen zijn vrijdag 3-12-2021 om 12.00uur vrij
23-12-2021 (donderdag)

Schoolfotograaf

12-11-2021 (vrijdag)

Zwemles
Unit 7/8
Unit 4/5/6
Groep 3

30-08-2021 t/m 27-09-2021 (maandag 13.00-13.45)
04-10-2021 t/m 08-11-2021 (maandag 13.00-13.45;
22-10 vakantie)
15-11-2021 t/m 13-12-2021 (maandag 13.00-13.45)

Cito’s

24-01-2022 deze week
31-01-2022 deze week
16-05-2022 deze week
24-05-2022 deze week

Ouderinloop

13-10-2021 (woensdag 13.00-14.00)
15-12-2021 (woensdag 13.00-14.00)
13-04-2022 (woensdag 13.00-14.00)
06-07-2022 (woensdag 13.00-14.00)

Rapport mee

11-02-2022
01-07-2022

Volgende PIPO verschijnt over 2 weken

MR
mr@pirdam.nl

Ouderraad
Bankrek.:
NL32RABO0175247439

