Regels: halen en brengen
Wanneer u uw kind met de auto brengt kunt u het beste aanrijden via de Leeghwaterstraat.
Parkeren of kinderen uit de auto laten in de Pellekaanstraat (parallelweg Provinciale weg) of,
als u meer tijd nodig hebt, op ons parkeerterrein naast de kerk. Ook kunt u even parkeren voor
de gymzaal aan de Pinkstraat.
De Boschjesstraat is gereserveerd voor fietsers en wij vragen u om deze straat niet te
gebruiken voor het brengen of halen met de auto!
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Bij het ophalen van de kinderen kunt u gebruik maken van het schoolplein (zonder fiets).Om
gedrang bij het uitgaan te voorkomen vragen wij u afstand te houden en niet te dicht bij de
deuren te gaan staan. De kinderen van de groepen 1-2 staan met hun leerkracht voor de
speelzaal. De kinderen van de groepen 3 voor de hal. Graag deze plaatsen vrijhouden voor de
kinderen.
De lessen beginnen om 8.30 uur en 13.00 uur. Dit houdt in dat de deur van het lokaal dan dicht
gaat, zodat de leerkracht met de les kan beginnen. De leerkracht houdt een registratie bij van
leerlingen die ‘te laat’ binnenkomen. Wanneer een leerling frequent ‘te laat’ komt, wordt de
ouder door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek.
Deze regels ook graag bespreken met opa’s / oma’s, gastouder(s) e.d. zodat zij ook op de
hoogte zijn van deze regels.
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01 Ouderbijdrage
Agora gaat het eerste deel van de ouderbijdrage (€ 25,00 per kind) begin oktober incasseren/
factureren.

02 Pensioen Simon Fortuijn

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.

Na ruim 44 jaar werken in het onderwijs, waarvan 39 jaar als directeur in Wormerveer en 16
jaar ook als directeur van De Piramide, neem ik met ingang van 1 januari 2019 afscheid van het
onderwijs. Het is best een stap om deze fantastische en uitdagende functie aan iemand anders
over te dragen op het moment dat er zoveel aan de hand is in het onderwijs. Toch kijk ik met
plezier uit naar de nieuwe fase waarin ik niet meer hoef te werken en meer tijd kan besteden aan
(klein)kinderen en sport.
Directeur zijn is volgens mij de mooiste functie in de school omdat je altijd met de toekomst
bezig kunt zijn. Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een
steeds veranderende wereld die nooit af zal zijn.
In mijn werk is ook niets af maar zowel Toermalijn als De Piramide staan er goed voor met
goed personeel, goede resultaten, goede inspectierapporten en bovenal met allemaal kansrijke
kinderen.
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Ik had de opdracht de scholen toekomstbestendig te maken als kind centrum waar opvang en
onderwijs samengaan en waar alles gericht is op het ontwikkelen van de kinderen. Dat zal ook
in de nieuwbouw (2020) van Toermalijn zichtbaar worden.
Van leerkracht op De Ark in Zaandam (1974) werd ik schoolhoofd van de Nicolaasschool in
Wormerveer. Na fusie werd dat de Bisschop Romeroschool en vervolgens Toermalijn samen
met De Piramide. Geen dag was hetzelfde en altijd waren er nieuwe uitdagingen. Alhoewel ik
zelf weinig direct met kinderen heb gewerkt en ik de laatste jaren bewust wat op de achtergrond
bleef, heb ik het contact met kinderen, ouders en collega’s altijd heel inspirerend gevonden. Ik
dank ouders, kinderen en collega’s voor de prettige samenwerking.
Simon Fortuijn
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03 Kinderen en … hun sociale talenten
De komende weken staat het thema ‘Aardig doen’ centraal in alle groepen. Dit thema gaat over
een ander op een positieve manier benaderen en voor anderen zorg dragen. Bijvoorbeeld een
ander een complimentje geven, een ander helpen.

04 Stage
Meryl van Alfen loopt de komende periode stage in groep 3A, Boris de Jager in groep 1-2A,
Pernille Brandt in groep 6B, Bo Peerdeman in groep 8B, Wiebe van Basten in groep 7B, Jackie
Out in groep 8A, Zehra Aksu in groep 7B en Dana de Reus in groep 4B/ 5B.

Activiteiten
1 oktober
Inloopspreekuur GGD
2 oktober
Voorstelling ‘Straks komt er iemand op
mijn feestje’
3 oktober
Start project Kinderboekenweek
Workshop ‘Boek Verbeelding’
5 oktober
Workshop ‘Boek Verbeelding’
8 t/m 12 oktober
Start- en voorlopig adviesgesprekken
10 oktober
Workshop ‘A-meezing & Swingfeest
12 oktober
Ouderbijeenkomst
Boekenmarkt
20 t/m 28 oktober
Herfstvakantie
31 oktober
Workshop ‘Zaanse schilder in de klas’

05 Project Kinderboekenweek 2018 `Vriendschap: kom erbij!’
De Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 t/m zondag 14 oktober. Tijdens de
Kinderboekenweek wordt er in school volop aandacht besteed aan kinderen en lezen. Het thema
van de Kinderboekenweek is: Vriendschap: kom erbij!’ Er wordt van 8 tot 12 oktober dagelijks
voorgelezen door alle leerkrachten. Hierbij kunnen de leerlingen uit de midden- en bovenbouw
kiezen uit verschillende boektitels om naar te gaan luisteren. De kinderen van Peuterspelen
nemen ook deel aan dit project.
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Op vrijdag 12 oktober zal tevens de eerste bijeenkomst ouderbetrokkenheid plaats vinden.
Deze bijeenkomst staat in het teken van kinderen en (voor)lezen. Lottie Sluik, onze
consulente van De Bieb op school zal deze ochtend gastspreker zijn. De bijeenkomst begint
om 10.30 uur en duurt tot 11.45 uur. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via
DigiDUIF.
Het project wordt dit keer afgesloten met een boekenmarkt op vrijdag 12 oktober van
11.45-12.30 uur voor ouders en andere belangstellenden. Voor deze kinderboekenmarkt mogen
de leerlingen kinderboeken inleveren om te verkopen. Elke klas coördineert zijn eigen verkoop.
De opbrengst van de markt zal worden besteed aan een goed doel. De kinderen mogen vanaf

Geboren!
Thijs, broertje van Max
Chase, broertje van Solenn

maandag 8 oktober hun kinderboeken (onbeschreven en onbeschadigd) inleveren bij de
leerkracht. Deze boeken worden per klas verkocht op de boekenmarkt (in school). Elke klas
heeft een eigen 'winkeltje'. De opbrengst gaat naar een goed doel, stichting ‘Jarige Job’. De
prijzen van de boeken liggen tussen de € 0,50 en de € 4,00 (betalen is alleen mogelijk met
contant kleingeld).
Ouders en/ of opa's en oma's mogen vanaf 11.45 uur met hun (klein)kinderen over de
boekenmarkt lopen. De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen alleen onder begeleiding van een
ouder/ opa/ oma over de kinderboekenmarkt lopen. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 mogen
zelfstandig, maar moeten dan wel geld bij zich hebben. Wanneer kinderen niet opgehaald
worden uit de klas om 11.45 uur blijven ze tot 12.30 uur in de klas bij hun eigen leerkracht.
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Ook het Zaantheater biedt activiteiten aan rondom de Kinderboekenweek. Het
Kinderboekenfeest zal dit jaar gehouden worden op zondag 7 oktober. Voor kaarten en
informatie zie www.zaantheater.nl

06 Workshop ‘Boek Verbeelding’, groepen 3 t/m 5

Verjaardag
De volgende leerlingen zijn
jarig in oktober
Stijn, Dane, Ayyoub, Moos,
Sylvie, Charlotte, Milan, Lucas,
Liz, Bram, Gabriël, Jayden,
Chasey, Aryan, Julien, Joan,
Thijmen, Mette, Maya, Devon,
Giovan, Mikayla, Kees, Nora,
Melle, Josie, Eve, Dami

Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne
dag toegewenst!!

Een verhaal spelen. Deze workshop wordt in het speellokaal gegeven door Megan Minnebo,
theaterdocent en Marjan van Baekel-Kan, schrijfdocent. We duiken met de leerlingen in een
bestaand verhaal uit de kinderliteratuur. De groep wordt verdeeld in twee groepen, waarbij één
groep, onder leiding van Megan de personages uit het verhaal gaat verbeelden en korte scenes
gaat spelen. De andere groep gaat onder leiding van Marjan, het verhaal een andere wending
geven door er bijvoorbeeld een moderne versie van te maken.

Welkom
07 Voorstelling ‘Straks komt er niemand op mijn feestje’,
groepen 7
Jasper laat je alle hoeken van je hoofd zien, en bij het tweede nummer kun je gewoon al
meezingen. Hij is tot de tanden gewapend met piano, gitaar, tomeloze energie, twintig jaar
podiumervaring en een hoofd vol belangrijke liedjes. Belangrijk? Zekerste weten, want of een
liedje nou grappig, verdrietig, meezingbaar of geschikt voor een dansje is, er is altijd een
dubbele bodem. Natuurlijk is je grote zus mega-irritant. Maar als je wordt gepest, komt ze wel
voor je op. En als het hele huis vol staat met verjaardag bezoek maar je vindt toch dat niemand
op je feestje is gekomen, wie mis je dan? Deze voorstelling vindt plaats in de muziekschool van
FluXus in de Westzijde. De kinderen gaan op de fiets naar Zaandam. U kunt zich via DigiDUIF
opgeven voor begeleiding.

03

08 Workshop ‘A-meezing & Swingfeest’, groepen 1-2
Een muzikaal kleuterprogramma met de leukste kinderliedjes
Nog één nachtje slapen en dan is het zover. Majanka Frohlich en Giovanni Menig (musical- en
dansdocent) komen een feestje vieren in de klas! Ze nemen een tas vol cadeautjes mee met
vrolijke en muzikale verrassingen. Een herkenbaar verhaal met leuke liedjes. Alle kinderen

De volgende kinderen heten wij
van harte welkom op onze
school:
Jayden, Thirza, Julien, Stijn,
Eve, Dami

staan binnen de kortste keren mee te swingen en uit volle borst mee te zingen tijdens deze
interactieve workshop in de speelzaal.

09 Workshop ‘Zaanse schilder in de klas’, groepen 6
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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.

10 Voorlopig adviesgesprek, groepen 8
Het voorlopig adviesgesprek in groep 8 zal gecombineerd worden met het startgesprek. Uw
zoon/ dochter is bij dit gesprek aanwezig. U krijgt via DigiDUIF een uitnodiging.

12 Mobielgebruik door kinderen
Met ingang van deze maand staat de telefoon van de kinderen UIT en is deze UIT ZICHT!
In het gebouw en op het plein mogen de kinderen hun telefoon niet gebruiken (ook niet bij BSO,
TSO) tenzij de professional daar toestemming voor geeft. Het kind is zelf verantwoordelijk voor
de telefoon. De telefoon blijft in de lade van de leerling tijdens activiteiten buiten het gebouw
(b.v. gymles).

12 Brede School

04

De afgelopen weken is er met veel enthousiasme ruim ingeschreven voor brede school
activiteiten. Bij de inschrijvingen zijn echter niet alle gegevens compleet ingevuld en betalingen
niet altijd afgerond. We willen u verzoeken uw inschrijving(en) te controleren en eventueel aan
te vullen met alle gegevens waaronder ook de juiste groep waarin uw kind nu zit en de leeftijd
van uw kind. Wanneer uw kind (op de dag van de activiteit) niet naar de BSO gaat willen we u
verzoeken de betaling af te ronden. Wanneer er niet betaald is kan uw kind niet meedoen met de
activiteit. Als uw kind wel naar de BSO gaat op de dag van de activiteit zal gratis deelname
door ons bevestigd worden.
Muziek Maakt School: instrumentale muziekles vrijdagmiddag
Er zijn nog enkele leerlingen van de groepen 5 die nog niet zijn ingeschreven voor de
instrumentale muzieklessen op vrijdagmiddag. Aan deze lessen zijn geen kosten verbonden. U
dient uw kind in te schrijven voor zowel blok 1 als 2.

De volgende activiteiten zitten vol: Free Runnen 3/4/5, Tennis, You Can Dance, Groene
Vingers, High Tea, de Gezonde Lunchtrommel en Kleuterjudo.
Voor de overige activiteiten zijn nog enkele plaatsen vrij.
Begin oktober gaan de cursussen Typen en Free runnen van start. Op 30 oktober starten de
cursussen Turnen 3/4/5 en Mediawijs 5/6/7/8. De Muziek Plus klas is ook van start gegaan.
Contactpersoon voor vragen en inschrijven is Ilse Eijsink, muziekmaaktschool@gmail.com
Kunstcentrum.
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Op 3 oktober brengen de leerlingen van de groepen 6 een bezoek aan het Kunstcentrum op het
Hembrugterrein. De leerlingen krijgen hier een introductie les over kunst in het algemeen en er
wordt uitgelegd wat het Kunstcentrum doet. Na dit bezoek zullen leerlingen in groepjes van 3
leerlingen per klas met Mariette Schreuder, onze cultuur coördinator, één keer in de 6 a 8
weken kunstwerken voor in school gaan uitzoeken. Aan de hand van de uitgezochte
kunstwerken zullen de leerlingen klassikaal kunst beschouwen en praktische opdrachten uit
gaan voeren. Er zullen die ochtend rijouders nodig zijn. Als begeleidende ouder mag u
natuurlijk mee het Kunstcentrum in. U kunt zich hiervoor opgeven via het inschrijfformulier in
DigDUIF.

