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3-6-2022

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
Elke donderdag Het oudercafé

Alle ouders

8.30uur –
9.30uur
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)

6 juni

2de Pinksterdag vrij

Iedereen

20 juni

Studiedag

Alle groepen

Beste ouders,
Voor u ligt de PIPO van 3-6-2022. De kinderen zijn druk bezig met de cito’s voor het einde van
het schooljaar. Over enkele weken zal ik jullie op de hoogte brengen van de groepsindelingen
van de kinderen.
Even een paar belangrijke zaken op een rij:
De groep Oekraïense kinderen op De Piramide zal ook het volgende schooljaar hier blijven zo is
de verwachting. In Purmerend is onvoldoende ruimte deze kinderen een schoolplek te geven.
Voor de nieuwe methode ‘lentekriebels’ over seksuele voorlichting zoeken wij ouders die
meedenken over de inhoud van deze methode op De Piramide. Heb je interesse geef je dan op
bij mij of bij de groepsleerkracht. Op woensdag 22 juni om 8.30 uur gaan we daar met ouders en
leerkrachten over praten.
Vanaf donderdag 21 april zal jeugdverpleegkundige Jantine Steenman van het CJG EdamVolendam om de drie weken inloopspreekuur houden bij ons op school op de eerste verdieping.
Volgend schooljaar starten we hier op school met een peuterspeelzaal. Verdere informatie
ontvangen jullie te zijner tijd.
Het oudercafé is elke donderdag van 8.30 tot 9.30 in de bibliotheek 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. Er wordt met een vrijwilliger nog naar een
geschikt moment gezocht om dit te starten. Hierover later meer.
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.
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.
Namens het team,
Remco Homan

Fijn Pinksterweekend

Unit 1/2/3
Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 zijn we druk bezig met het thema water. We laten allerlei spullen drijven en
zinken in de watertafel. We tellen met vissen, hoeveel zwemmen er in de vijver en herkennen de
kinderen al groepjes zonder te tellen. Het prentenboek "plons” kunnen de kinderen nu helemaal
zelf vertellen. We hebben van de klas een aquarium gemaakt; er zwemmen vissen en kikkers
voor de ramen...
Er zijn veel kinderen jarig deze maand, er zijn veel vrije dagen, het is af en toe prachtig weer,
dus we spelen veel buiten met ons nieuw buitenspeelmateriaal.
De ijssalon wordt elke week mooier, en de kinderen kunnen al betalen met geld, welk ijsje is
duurder dan de ander? Welk ijsje is groter? En welk ijsje is lekkerder?
Juf Denise heeft al afscheid genomen op onze school en maakt haar laatste examens. We wensen
haar veel succes op haar volgende stageschool.
Fijn om te zien dat er weer veel ouders in de klas komen kijken. Vrijdag kunt u ook een spelletje
meedoen met uw kind van 8:30 tot 9:00 uur.

Groep 3

Groep 3
Wij zijn na de vakantie van start gegaan met het thema ‘onderwaterwereld’ en we hebben al heel
veel geleerd over de onderwater dieren. De leerlingen hebben allemaal een dier gekozen, er een
informatieve tekst over gelezen en opgeschreven wat zij erg belangrijk vinden over hun dier. Dit
hebben de kinderen daarna voor de klas gepresenteerd. Zij hebben dit super leuk gedaan!
Ook hebben wij een informatiehoek en allemaal leuke knutsels gemaakt. Kom gerust eens
kijken in de klas!
In het fotoalbum op ouderportaal staan nog meer leuke foto’s van het thema tot nu toe.

Wisten jullie dat wij elke week, 2x lezen met een duo uit groep 8.
Om en om lezen de leerlingen 2 zinnen uit een boekje op hun eigen leesniveau. Dit is een mooie
manier om de leesvaardigheid te vergroten en samen lezen is veel leuker dan alleen!
Deze techniek is ook heel leuk om thuis samen met uw kind te doen.

Mocht u verdere vragen hebben, kom gerust naar ons toe!
Groetjes,
Juf Marielle, juf Sandra en juf Laura.

Unit 4/5/6
Na een heerlijke meivakantie zijn wij in unit 4-5-6 gestart met het thema dinosaurussen. De
komende weken krijgen de kinderen les over de dinosaurussen en de tijd waarin zij leefden. In
de laatste weken voor de vakantie mogen de kinderen zelf bepalen hoe ze alles wat ze hebben
geleerd, willen presenteren.
Voor nu leren we elke week iets nieuws. Zo hebben we al geleerd dat er nog steeds
dinosaurussen op de aarde leven.
Een klein groepje kinderen wilde heel graag zelf een thema uitzoeken en gaat dit verwerken in
een poster. Het thema van deze kinderen varieert tussen een onderzoek naar verschillende
landen en alles te weten komen over Fortnite.

Voor de meivakantie hebben wij meegedaan aan Scoor een boek! Een
leesbevorderingsprogramma om kinderen te stimuleren te lezen. Wij moesten in 8 weken zoveel
mogelijk boeken lezen. In totaal hebben wij 390 boeken en strips gelezen. Wat een prestatie!
Helaas was er een andere school die nog meer boeken had gelezen en dus hebben wij helaas niet
gewonnen. Wel krijgen we als klas een klassenbal van de bibliotheek.

Het aftellen tot de zomervakantie is begonnen. We hebben in de klas een kalender hangen, met
het aantal dagen die we nog over hebben in het schooljaar. Op die kalender staat ook wat er nog
voor leuke dingen komen gaan.
Zo komt er nog een heus concert aan. De kinderen krijgen elke week instrument les van de
Muziekschool. Aan het eind van het schooljaar zullen zij met elkaar in een echt concert een
optreden geven, waar u bij mag komen kijken. De datum en tijd hiervoor hoort u zo spoedig
mogelijk.

Met vriendelijke groeten,
Juf Emma, juf Jamela, juf Christi en juf Fenna

Unit 7/8
In groep 7/8 zijn beide groepen hard bezig met de laatste lootjes van het jaar. Zo is groep 7 druk
bezig met het afronden van de citotoetsen en de laatste restjes van het jaar en groep 8 is druk
bezig met het voorbereiden en oefenen voor de musical.
De komende weken staan er nog een aantal dingen op het programma:
- Zo gaan wij 29 juni op schoolreisje naar het Archeon. De kinderen moeten hiervoor
zelf een lunchpakket meenemen!
- Gaan de kinderen van groep 8 naar Zandvoort toe voor het afscheidsuitje op 6 juli.
- 11 Juli de afscheidsmusical voor de kinderen van groep 8.
- Vieren wij op 13 Juli het schoolfeest en juffen en meesterdag met de gehele school.

Naast al deze leuke dagen gaan de kinderen ook nog aan de slag met het maken van een
werkstuk. De kinderen mogen zelf het onderwerp kiezen en maken hier een verslag over.
Hiervoor krijgen de kinderen ook opdrachten mee die zij thuis moeten maken.
Een heel fijn Pinksterweekend toe gewenst!
Met vriendelijke groeten,
Marga en Kelvin

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
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