01 Presentatie ‘Muziek maakt school’ – groepen 4/5 t/m 7
Vanaf september is Muziek Maakt School van FluXus weer actief op
De Piramide. De kinderen geven op vrijdag 1 februari een presentatie in de hal. U bent
van harte welkom!
De groepen 6 en 7 en het schoolorkest geven hun presentatie om 11.30 uur.
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De groepen 5A en 4B/ 5B krijgen wekelijks een koorles en de groepen 5A en 5B een
les op een muziekinstrument (gitaar, trompet of viool). We willen de ouders van deze
twee groepen heel graag uitnodigen voor hun presentatie. Hier laten ze horen wat ze
met koorklas, maar ook op hun instrument hebben geleerd. Deze presentatie zal zijn
om 13.15 uur in de hal.
De kinderen van de groepen 5A en 4B/ 5B blijven op school (zonder TSO-kosten)
over.
Op vrijdagmiddag 8 februari hebben zij geen muziekles. Op vrijdag 1 maart start het
2e semester en zullen de kinderen van de groepen 5 wisselen van instrument.

02 Kijk! – groepen 1-2/ ouderrapport

ICBS De Piramide.
Boschjesstraat 66.
1541 KL Koog aan de Zaan.
T 075 628 10 46.
E info@de-piramide.nl.
I www.de-piramide.nl.

Er wordt in de groepen 1-2 gewerkt met het leerlingvolgsysteem KIJK! Iedere
ontwikkelingslijn is door KIJK! opgedeeld in zogenaamde ‘mijlpalen’. Deze mijlpalen
markeren de diverse fases, die een kind normaal gesproken in zijn of haar
ontwikkeling doorloopt. Om te kunnen bepalen in hoeverre een mijlpaal behaald is,
observeren de leerkrachten op zowel geplande als niet geplande momenten de
ontwikkeling van uw kind. Het bereiken van een volgende mijlpaal is uiteraard het
resultaat van zowel de natuurlijke ontwikkeling van uw kind in combinatie met wat uw
kind thuis en op school heeft geleerd. Het grootste deel van het rapport bestaat uit de
ontwikkelingslijnen: Zelfbeeld, relatie met volwassenen, relatie met andere kinderen,
spelontwikkeling, taakgerichtheid en zelfstandigheid, grote motoriek, kleine motoriek,
tekenontwikkeling, visuele waarneming, auditieve waarneming
mondelinge taalontwikkeling, lichaamsoriëntatie, ruimtelijke oriëntatie,
tijdsoriëntatie, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en
ontwikkeling van het logisch denken.
Ter verduidelijking van het ‘individueel rapport’, waarmee KIJK! de ontwikkeling van
uw kind in beeld brengt, is een leeswijzer opgesteld. Deze is gepubliceerd op onze
website bij ‘Protocollen’. We adviseren u deze leeswijzer te lezen, voorafgaand aan
het oudergesprek. Het (KIJK)-rapport wordt op vrijdag 8 februari verstuurd via
DigiDUIF.

03 Kinderen en hun …sociale talenten
De komende weken staat het thema ‘Een taak uitvoeren’ centraal in alle groepen. Dit
thema gaat over omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse als andere taken.
Bijvoorbeeld doorzetten bij een moeilijke klus, je schoolwerk afmaken.
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04 Oudergesprekken/ rapport
Met de ouders en de kinderen van groep 8 wordt in de week van 4 t/m 8 februari het
definitief advies besproken.
De tien-minuten-gesprekken van de groepen 1-2 vinden plaats in de week van 4 t/m
vrijdag 8 februari.
U kunt van maandag 28 januari t/m vrijdag 1 februari een afspraak maken via
DigiDUIF.
De tien-minuten-gesprekken van de groepen 3 t/m 7 vinden plaats in de week van 25
februari t/m vrijdag 1 maart. U kunt van maandag 11 t/m donderdag 14 februari een
afspraak maken via DigiDUIF.
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De score van de afgenomen NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)
wordt besproken met de ouders van de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Deze test
geeft het leerpotentieel van het kind aan. Tevens worden de schoolvorderingen (o.a.
Cito-toetsen) en het rapport besproken.
Het rapport (groepen 3 t/m 8) wordt op vrijdag 1 maart via DigiDUIF verstuurd.

05 Brede school

02

We hebben per direct plek bij TintelTuin (naschoolse opvang) op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag. Vakantieopvang hebben we per direct plek op alle dagen zowel
vaste vakantie opvang als flexibele vakantie opvang. Kom gerust eens langs om kennis
te maken!
Begin januari zijn de lessen van Typetuin afgerond. Enkele leerlingen zijn geslaagd
voor hun typediploma, van harte gefeliciteerd! De overige leerlingen kunnen thuis nog
verder blijven oefenen en op een later tijdstip hun diploma proberen te halen.
Op zondagmiddag 3 februari kan jong en oud op stadsboerderij Darwinpark in
Zaandam (De Weer 31) onder leiding van educatief medewerker Flip Valk uilenballen
uitpluizen. De kosten voor deelname bedragen € 2,- p.p. Daarvoor krijg je een
uilenbal, een zoekkaart en een “muizenplattegrond” waarop je gevonden botjes kan
vastlijmen. LET OP: contante betaling. Geen pin aanwezig. Deze activiteit start om
13.00 uur in de educatieve ruimte van de boerderij en eindigt om 16.00 uur. Kom op
tijd want vol is vol! www.zaansmilieuennatuurcentrum.nl ZMNC De Weer 31
1504AH te Zaandam.
Op maandag 4 februari komt de Zaanse wethouder Hans Krieger op De Piramide
voorlezen voor de groepen 6 en 7 uit een van de genomineerde boeken voor de Zaanse
Kinderjury. De leerlingen van groep 6 en 7 gaan in de maanden daarna op school lezen
in de genomineerde boeken maar kunnen ook thuis lezen op een tablet. Vanaf 8 mei
mogen de leerlingen hun stem uitbrengen. In juni vindt de prijsuitreiking plaats.
In maart biedt ZVV Zaandijk wederom trainingen aan voor de leerlingen die mee doen
aan het schoolvoetbal. De trainingen staan (onder voorbehoud) gepland op 12, 19 en
26 maart van 17.00-18.00 uur en worden verzorgd door jeugdtrainers van Zaandijk

Activiteiten
1 februari
Portfoliopresentatie
Presentatie ‘Muziek maakt
school’
4 februari
Start definitief adviesgesprekken, groepen 8
Start tien-minuten-gesprekken,
groepen 1-2
8 februari
Geen muziekles, groepen 5
15 februari
Studiedag (alle kinderen vrij)
16 t/m februari
Voorjaarsvakantie
25 februari
Start tien-minuten-gesprekken,
groepen 3 t/m 7

06 Gezonde school
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald.
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een
veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van
de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.
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Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het
themacertificaat Welbevinden. Hiervoor zetten we de o.a.
de Rots en Waterlessen in.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u
meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Verjaardag
De volgende kinderen
zijn jarig:
Jayden, Cheyenne, Ilaine,
Jeremy, Mads, Jasper,
Sky, Dustin, Emily, Maxim,
Kiara, Sonja, Arya, Sahel,
Mara, Thijs, Megan, Cas,
Jay, Shalena, Milou, Sophie,
Leeroy, Hugo. Isa, Nadia,
Daniël
Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst!

07 Personeel - stage
Personeel
Onze nieuwe directeur, Mascha Wijnands, start per 1 februari haar werkzaamheden op
De Piramide. Ze is de eerste ‘echte’ IKC-directeur bij Agora en verricht ook deels haar
werkzaamheden voor TintelTuin.
Ilse Stoltenberg heeft per 1 maart 2019 een baan aangenomen bij Dynamica XL. Ze
gaat op deze SBO-school meer begaafde kinderen met autisme begeleiden. Wij vinden
het jammer dat ze bij ons weggaat, maar wensen haar veel succes met deze nieuwe
uitdaging. Op donderdag 28 februari werkt ze voor het laatst op De Piramide.
Wij hebben haar vervanging gelukkig kunnen regelen. Vanaf 1 maart tot de
zomervakantie komt Roy Boonstede, onze oud-collega, op donderdag en vrijdag in
groep 7B werken.

03

Stage
Meryl van Alfen loopt de komende periode stage in groep 1-2C, Malin Mars in groep
1-2A, Esmeralda Hartog in groep 3A, Samantha Janse in groep 1-2C,
Bo Peerdeman in groep 8B, Jackie Out in groep 8A, Ilse Valkenberg in groep
4B/ 5B en Rachèl van Veldhuijsen in groep 3B.

Welkom
De volgende kinderen heten
wij van harte welkom op onze
school:
Arya. Jay, Hugo, Isa, Shalena

08 Excursie les Dino’s, groepen 4B/ 5B en 5A
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Deze wisselexpositie in het Zaans Natuur- en Milieucentrum sloeg een aantal jaren
geleden alle records en toont de verscheidenheid aan dinosaurussen en andere
oertijddieren, die in het verloop van tijd de aarde hebben bevolkt. Levensgroot passen
ze niet in ons museum; je treft daarom een scala van prachtige detailrijke,
natuurgetrouwe kleine modellen aan, verwerkt in spelletjes, kijkkastjes enzovoort.
Verder sta je oog in oog met replica’s (afgietsels) van tanden en klauwen van de T-rex
en Velociraptor, een echt versteend ei, een replica van een Allosaurus kop, een replica
van het dijbeen van een Brachiosaurus (manshoog) enz. Een interactieve expo met
onder meer kijk- en geluidspelletjes en opdrachtencircuit. De kinderen van de groepen
4B/ 5B en 5A gaan op vrijdag 1 maart naar deze expositie. Wie kan er rijden/
begeleiden? U kunt zich opgeven via DigiDUIF.

