01 Sinterklaas
Op dinsdag 4 december kunnen de surprises van de groepen 5 t/m 8,
voorzien van de naam van degene die de surprise krijgt, in een
(vuilnis)zak ingeleverd worden.
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Op woensdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest. Ouders en
kinderen kunnen tussen 8.15 uur en 8.25 uur de tentoongestelde
surprises bekijken.
Alle kinderen moeten op deze feestelijke dag om 8.30 uur in de klas
zijn.
Sinterklaas hopen wij om 8.35 uur te verwelkomen op het schoolplein.
Wij verzoeken ouders langs het hek van de schooltuin te gaan staan.
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De kinderen nemen hun eigen fruit/ drinken mee.

02 Kerst
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Vanaf dinsdag 18 december zingen de kinderen om 8.20 uur een aantal
kerstliederen in de hal:
• De groepen 4A, 6A en 8B op dinsdag.
• De groepen 1-2A, 3A, 5A en 7A op woensdag.
• De groepen 1-2C, 4B/ 5B en 7B op donderdag.
• De groepen 1-2B, 3B, 6B en 8A op vrijdag.
Op donderdag 20 december worden de kinderen om 17.00 uur in de klas
verwacht voor een kerstdiner. We verwachten dat de kinderen iets
meenemen voor het diner. U kunt vanaf maandag 10 december op het
intekenformulier via DigiDUIF aangeven wat u verzorgt voor het diner.
Voor de ouders staat er vanaf 17.00 uur op het gezellig versierde plein
iets lekkers te eten en te drinken klaar. De kinderen uit de groepen 1 t/m
5 moeten om 18.00 uur uit de klas worden opgehaald. De groepen 6 t/m
8 komen, samen met de leerkracht, naar buiten.
Er is op vrijdagmiddag 21 december geen muziekles voor de groepen 5.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op
7 januari

03 Foto’s en video’s
We hebben geen invloed op ouders die foto’s of video’s maken van
schoolactiviteiten. Wij gaan ervan uit dat deze ouders terughoudend
zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

04 Afscheidsreceptie
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Simon Fortuijn, onze directeur, neemt met ingang van 1 januari 2019
afscheid van het onderwijs. Op vrijdagmiddag 14 december bent u van
harte welkom om afscheid van hem te komen nemen. Wij vinden het
jammer dat hij bij ons weggaat, maar respecteren zijn besluit en
wensen hem een mooie toekomst.
De afscheidsreceptie vindt tussen 16.00 en 17.30 uur plaats in de hal.

05 Brede school
Op zaterdag 17 november jl. hebben kinderen van De Piramide
enthousiast gezongen tijdens de intocht van Sinterklaas. Samen met
hun ouders en andere familieleden hebben we genoten van een prachtig
optreden. Ook Sint en zijn Pieten zongen vrolijk mee!
Voor de brede school activiteiten Kids Fit (start januari) en Panna (mei)
zijn nog plaatsen vrij. Bij Kids Fit ligt de nadruk op gezondheid en
bewegen. Naast sportieve lessen (sport & spel) praat de docent met de
kinderen over gezonde voeding. Deze cursus past helemaal in een tijd
waarin er veel aandacht is voor bewust omgaanmet je gezondheid!
De leerlingen van de cursus Mediawijsheid hebben deze cursus o.l.v.
juf Gabrielle 20 november afgesloten met een certificaat. Gabrielle gaat
eind januari weer van start met een volgende cursus Vloggen. Deze
cursus zit vol.
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De data en tijd van de cursus Vloggen zijn gewijzigd i.vm. met een
studiedag op 22 januari: de data en tijden zijn nu: 29 januari, 5, 12 en
26 februari, van 15.45-16.45 uur.
De cursus Typen die in oktober is gestart loopt nog steeds door. Bijna
wekelijks hebben de leerlingen les. Wanneer ze thuis ongeveer 15
minuten per dag oefenen zullen zij begin januari klaar zijn om het

Activiteiten
4 december
Inleveren surprises
5 december
Sinterklaas
6 december
Studiedag (alle kinderen vrij)
14 december
Afscheidsreceptie
17 december
Inloopspreekuur GGD
18 december
Zingen in de hal
19 december
Zingen in de hal
20 december
Zingen in de hal
Kerstdiner in de klas
21 december
Zingen in de hal
Geen muziekles
22 december t/m 6 januari
Kerstvakantie

examen af te leggen. We hopen dat u als ouder(s) uw kind stimuleert
om thuis te oefenen.

06 TintelTuin
Buitenschoolse opvang
Wist u dat wij op alle dagen plek hebben?
Zowel voor onze naschoolse opvang en vakantie opvang?
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende rondleiding.
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Peuterspelen
Net als in de onderwijs groepen, doen wij met onze peuterspelen groep
ook mee met het project muziek maakt school. Tot januari op
maandagochtend en vanaf februari op dinsdagochtend. Wist u dat wij
ook op donderdag middag open zijn? We hebben nog enkele plekjes
vrij.
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende rondleiding.

Verjaardag
De volgende kinderen
zijn jarig:

Sven, Roeland, Yari,
Julia, Demi, Roxanne,
Maarten, Chayenne, Brennon,
Renée, Sophie, Nam, Jazlynn,
Fenna, Amelie, Lucas, Thirza,
Davey, Homme, Otis, Viggo,
Vincent, Sophia, Alex,
Sascha, Mika, Jesse,
DesHawn, Florian, Luuk,
James, Thomas, Laura,
Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst!

Welkom
De volgende kinderen heten
wij van harte welkom op onze
school:
Florian, Roeland, Brennon
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