01 Presentaties ‘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
speelzaal/ 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 speelzaal/ hal.
De kinderen van de groepen 5A en 4B/ 5B blijven op school (zonder TSOkosten) over.
Op vrijdagmiddag 25 januari en vrijdagmiddag 8 februari hebben zij geen
muziekles. Op vrijdag 1 maart start het 2e semester en zullen de kinderen
wisselen van instrument.
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02 Openbare muzieklessen – groepen 1-2, 3 en 4A
Ook bent u van harte welkom om te kijken wat we met Muziek Maakt School
in de groepen 1 t/m 4A doen.
De openbare Hallo Muziek lessen van de groepen 3 en 4 zijn op maandag
14 januari in de speelzaal:
08.45 uur: groep 3A
09.15 uur: groep 3B
10.00 uur: groep 4A

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.

De openbare Hallo Muziek lessen van de groepen 1-2 zijn op maandag
21 januari in de speelzaal:
09.15 uur: groep 1-2C
09.45 uur: groep 1-2A
10.15 uur: groep 1-2B

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op
31 januari

03 Tevredenheidsonderzoek
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Eens per twee jaar zetten de scholen van Agora en dus ook onze school een
vragenlijst uit om meningen te vragen over enkele zaken over de school.
Er zijn in totaal vier verschillende vragenlijsten, één voor ouders, één voor
leerlingen (groepen 6, 7 en 8), één voor medewerkers en één voor het
management van de school.
Dit schooljaar wordt de vragenlijst begin januari uitgezet.
Op woensdag 9 januari ontvangt u per gezin een email met een unieke link.
Door op deze link te klikken komt u in de vragenlijst. Deze keer is er gekozen
voor een beknopte lijst. Het zal u maximaal 10 minuten kosten om deze in te
vullen.
Wij realiseren ons dat u momenteel door veel bedrijven en instanties wordt
benaderd om enquêtes in te vullen. Dat kan zeer vervelend zijn. Toch hopen
we dat u deze voor ons gaat invullen. Het is voor de school van groot belang
om de mening van ouders te peilen over diverse zaken. Een goede respons
geeft de school een beter beeld.
Naast een aantal vragen die u kunt beantwoorden door een keuze te maken,
heeft u ook ruimte om in tekst een aantal opmerkingen te maken. Daarnaast
vragen we u om een cijfer voor de school te geven.

Activiteiten
14 januari
Openbare muzieklessen 3-4
16 januari
Gastles ‘Boter, kaas en eieren’,
groepen 3
21 januari
Openbare muzieklessen 1-2
22 januari
Studiemiddag (alle kinderen vrij
vanaf 11.45 uur)
25 januari
Geen muziekles groepen 5
28 januari
Inloopspreekuur GGD

04 Portfoliopresentatie
Op vrijdag 1 februari bent u tussen 8.15 uur en 8.45 uur van harte welkom in
de klas om samen met uw kind het portfolio te bekijken. Ook vragen wij u dan
een stukje te schrijven bij het werk van de kinderen.
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1 februari
Presentatie portfolio
Presentatie muzieklessen groepen
4/5 t/m 7

05 Brede school
De activiteit Kids Fit die 10 januari van start zou gaan is geannuleerd wegens
onvoldoende aanmeldingen. In overleg met de aanbieder Sportservice
Zaanstad zullen we een andere sportieve activiteit op een ander moment in dit
schooljaar gaan aanbieden. Zodra bekend is wat, wanneer en voor welke groep
dat is wordt u geïnformeerd via Digiduif.
Dinsdag 8 januari is de workshop De gezonde lunchtrommel.
Dinsdag 29 januari start de cursus Free runnen in de gymzaal naast school.
Deze workshops zitten vol.
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De cursussen Dans met me mee en You can dance gaan vrijdag 11 januari van
start. Voor de deelnemers van Dans met me mee is er een mogelijkheid om van
12.30-13.00 uur over te blijven met een van onze overblijfouders. Wanneer u
hiervan gebruik wil maken kunt u een mail sturen naar
mariette.schreuder@agora.nu
Beide cursussen sluiten af met een presentatie voor ouders en andere
belangstellenden op vrijdag 29 maart.
Wilt u bij het halen/brengen van uw kind gebruik maken van de ingang van de
BSO? De overige ingangen worden na 13.00 uur gesloten.
Op 29 januari start de cursus Vloggen. De cursus zou 22 januari starten maar is
een week uitgesteld i.v.m. een studiemiddag. De data zijn nu 29 januari, 5/12/26
februari van 15.45-16.45 uur. De kinderen mogen om 15.15 uur naar de
mediatheek komen en worden daar opgevangen door een van onze
medewerkers. Om 15.45 start de docent Gabrielle met de les. De cursus zit vol.
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Topklas
Vanaf dinsdagmiddag 29 januari gaan de leerlingen van de Topklas onder
begeleiding van Corrie van der Wolf en Mariette Schreuder naar het HEMLAB
in Koog aan de Zaan (Honigfabriek, Zuideinde 74-100). Het HEMLAB is een
laboratorium waar nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld en ze
proefondervindelijk aan de slag gaan vanuit diverse thema's. Ze leren waar te
nemen en veilig te experimenteren. Er staan 6 lessen gepland van 14-15 uur. In
overleg kunnen de kinderen op school worden opgehaald of bij het HEMLAB
of vanaf het HEMLAB alleen naar huis gaan.

Verjaardag
De volgende kinderen
zijn jarig in januari:
Mina, Stijn, Mink, Jessy,
Colin, Amy, Lena, Willem,
Jan, Matthijs, Mete, Lily,
Jayviën, Edgar, Max, Pierre,
Leon, Niels, Chelsey,
Anne Sofie, Inaya, Koen,
Noah, Isa, Emma, Tijs, Pim,
Christina, Noud, Sem, Améï,
Finn, April, Noah, Yudianto,
Elijah, Davy, Haley, Yoana,
Viggo, Vincent, Eva, Max,
Levi, Veerle, Dean
Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst!

Welkom
De volgende kinderen heten
wij van harte welkom op onze
school:
Yudianto, Noah, Chelsea,
Levi, Noud

06 Gastles ‘Boter, kaas en eieren – groepen 3
Boerderijdieren zijn leuk én nuttig. Koeien geven ons melk, schapen wol en
kippen leggen eieren. In deze les, op de stadsboerderij, maken de kinderen
kennis met de verschillende dierproducten. Wat maak je van graan? En van
wol? Of van slagroom? En wat is gezond of ongezond? De kinderen gaan dit
allemaal doen en ontdekken op woensdag 16 januari.
Deze les wordt gegeven in het Zaans Natuur en Milieu Centrum, Thijssestraat
1 te Zaandam.
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De kinderen van groep 3A vertrekken om 8.30 uur en de kinderen van groep
3B om 10.00 uur van school.
U kunt zich via DigiDuif opgeven om te rijden.

