01 Actie fietsverlichting ‘ Lightwise’, groepen 6, 7 en 8
Lightwise is een programma voor basisscholen waarin veilige
fietsverlichting voor leerlingen centraal staat. De verlichtingsactie (o.l.v.
de verkeersouders) gaat plaatsvinden op woensdag 7 november. Op
deze ochtend moeten de kinderen van de groep 6, 7 en 8 hun fiets mee
naar school nemen om hun verlichting te laten controleren.

02 Workshop ‘Zaanse schilder in de klas’, groepen 6 – deel 2
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Joanne Zegers woont haar hele leven al in het Zaanse landschap. Ze
schrijft: 'Het is voor mij van grote waarde en een bron van inspiratie als
schilder en als docent. En er zijn meer kunstenaars die er zo over denken
in de Zaanstreek! Daar vertel ik graag over in de les: Wat is er zo
bijzonder hier?' In de workshop krijgen de kinderen een duidelijke,
technische opdracht om te oefenen met het schilderen van diepte en het
'opbouwen' van een landschap. Ze schilderen direct met twee kleuren
plus zwart en wit. En ze werken volgens een plan waarbij eerst de
achtergrond, dan het midden plan en dan de voorgrond wordt
opgebouwd met verschillende structuren. Op het eind van de les hebben
zij dan een landschap geschilderd. In de tweede workshop schilderen de
kinderen een 'eigen' landschap.

Inhoud

2

Actie fietsverlichting
‘ Lightwise’
Cultuuractiviteit

3

Mediatheek

4

7

Kinderen en … hun
sociale talenten
Tien-minutengesprekken
Inschrijving
basisschool
Mediamasters

8

Brede school

9

PoVo

10

Boekenmarkt opbrengst
Kalender - aanpassing

1

5
6

11

03 Mediatheek
Wij zijn op zoek naar een (groot)ouder die af en toe boeken wil kaften
voor de mediatheek. Dit kan op school of thuis gedaan worden.
Wanneer u hier interesse in heeft kunt u een bericht sturen naar
mariette.schreuder@agora.nu
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.

04 Kinderen en … hun sociale talenten
De komende weken staat het thema ‘Samen spelen en werken’ centraal
in alle groepen. Dit thema gaat over op een goede manier conflicten
oplossen. Bijvoorbeeld naar een ander luisteren of een compromis
sluiten.

05 Tien-minuten-gesprekken
De tien-minuten-gesprekken van de groepen 3 t/m 7 vinden plaats in de
week van 26 t/m 30 november. U kunt van maandag 19 t/m vrijdag 23
november een afspraak maken via DigiDUIF.
De gesprekken van de groepen 1-2 vinden op uitnodiging van de
leerkracht plaats. De betreffende ouders van deze groepen krijgen via
DigiDUIF een uitnodiging. Wanneer u geen uitnodiging ontvangt maar
wel een gesprek wilt, kunt u altijd een afspraak maken met de
groepsleerkracht van uw kind.
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06 Inschrijving basisschool
Wanneer uw kind geboren is in 2015 of 2016 verzoeken wij u om uw
zoon of dochter zo spoedig mogelijk in te schrijven voor de basisschool.
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij Hennie Blonk.

Activiteiten
5 november
Inloopspreekuur GGD
6 november
Workshop ‘Zaanse schilder in de
klas, groepen 6 – deel 2
7 november
Actie fietsverlichting
‘Lightwise’, groepen 6, 7 en 8
26 t/m 30 november
Tien-minuten-gesprekken,
groepen 3 t/m 7 (groepen 1-2 op
uitnodiging)

07 Mediamasters, groepen 7 en 8
MediaMasters leert leerlingen van de groepen 7 en 8, ouders en
leerkrachten meer over sociale media, reclame, informatievaardigheden,
programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality
en online gedrag. MediaMasters bestaat dit schooljaar uit twee onderdelen:
de Game en de Club. De MediaMasters Game is een crossmediale game
voor in de klas en thuis die wordt gespeeld tijdens de Week van de
Mediawijsheid van 16 t/m 23 november.
Gedurende vijf speldagen worden leerlingen uitgedaagd om de
hoofdrolspelers uit de game te helpen en MediaMissies op te lossen die te
maken hebben met mediawijsheid. Het doel is dat aan het eind van de week
iedere leerling zijn MediaMasters-diploma behaalt!
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De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op
30 november

08 Brede school
In november lopen en beginnen de activiteiten Turnen 3/4/5,
Mediawijsheid 5 t/m 8, Sport 7 Spel 3/4/5. Al deze activiteiten zijn vol.
Er is nog plaats bij de volgende activiteiten: Kids Fit 5 t/m 8, start
januari 2019, Dans met me mee groep 1/2, start januari, Kleuterjudo (1
plekje) groep 1/2, start februari, Panna knock out groep 5 t/m 8, start
mei, Bootcamp groep 6/7/8, start februari.
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09 PoVo, groepen 8
Vanaf 1 november kunt u zich via de website www.povo-zaanstreek.nl
inschrijven voor de informatieavonden in november en december. Voor de
kinderen zijn er in januari open lesmiddagen. Inschrijving voor deze
middagen ook via deze website.

Verjaardag
De volgende leerlingen
zijn jarig in november:
Iza, Jelle, Matthias, Rianne,
Jacob, Olivia, Kyra, Kaya
Sylvie, David, Fien, Marouan,
Jens, Dewy, Lisandro. Manu,
Yfke, Kenneth, Melody,
Mick, Maarten, Vajenna,
Sarah, Daley, Faas, Djennah,
Loïs

Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne
dag toegewenst!

10 Boekenmarkt - opbrengst
De eerste Piramide-boekenmarkt was een groot succes. We hebben op het
plein mogen genieten van een koningsdagachtige sfeer. Kinderen
ontplooiden zich tot fanatieke verkopers, onderhandelaars of
boekenexperts.
Tijdens deze leuke ochtend hebben we een prachtig bedrag opgehaald voor
‘Stichting Jarige Job’!!! De cheque met het bedrag van € 880,- is afgelopen
dinsdag 30-10 overhandigd aan de ambassadeur van de stichting. Zij
vertelde dat een verjaardag pakket ongeveer € 35,- kost. Wij als school
hebben het dus mogelijk gemaakt dat 25 kinderen een feestelijke
verjaardag kunnen vieren.

11 Kalender - aanpassing
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Het schoolreisje voor de groepen 1-2 is op donderdag 16 mei, het
schoolreisje voor de groepen 3 t/m 5 op dinsdag 7 mei en het schoolreisje
voor de groepen 6 en 7 op donderdag 9 mei.

Welkom!
De volgende kinderen heten wij
van harte welkom op onze
school:
Vajenna, Sarah, Daley, Faas,
Djennah, Loïs

