01 Startgesprekken, groepen 2 t/m 7
Het startgesprek is bedoeld om het begin van het jaar te markeren met leerling en ouders
en als team een goede start te maken. Soms gaat het vooral om kennismaken, soms staat
het vaststellen van een gezamenlijke ambitie centraal of het vergroten van het
vertrouwen.
Bij een startgesprek zijn leerlingen aanwezig. Deze gesprekken vinden tijdens of na
schooltijd plaats. U krijgt via DigiDUIF een uitnodiging.
Het voorlopig adviesgesprek in groep 8 dat begin oktober plaatsvindt zal gecombineerd
worden met het startgesprek.
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02 Ouderhulp
In het schooljaar 2018 – 2019 hebben wij uw hulp nodig bij diverse activiteiten. Op de
jaarkalender staat met een * aangegeven bij welke activiteit ouderhulp gevraagd wordt
via DigiDUIF.

03 Informatieavond, groepen 8
Voor de ouders van de groepen 8 is er op dinsdag 25 september om 19.30 uur een
informatieavond in de hal.

04 Kinderen en … hun sociale talenten
De komende weken staat het thema ‘Ervaringen delen’ centraal in alle groepen. Dit
thema gaat over met anderen delen wat je bezighoudt, bijvoorbeeld een grapje maken of
met een ander praten over iets naars dat je meemaakte.
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05 Project Kinderboekenweek 2018 `Vriendschap’

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 65e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 t/m zondag 14
oktober. Het project wordt dit keer afgesloten met een boekenmarkt op vrijdag 12 oktober
van 12.00-12.45 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 maandag 8 oktober hun kinderboeken inleveren
bij de leerkracht.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op
30 september

Op 12 oktober zal tevens de eerste bijeenkomst ouderbetrokkenheid plaats vinden. Deze
bijeenkomst staat in het teken van kinderen en (voor)lezen. Lottie Sluik, onze vaste
consulente van De Bieb op school zal deze ochtend gastspreker zijn. De bijeenkomst
begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. U kunt zich aanmelden voor deze
bijeenkomst via DigiDUIF vanaf 6 september.
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 Brede school
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Vanaf 10 september 2018 kunt u weer inschrijven voor de brede school activiteiten.
Een overzicht van alle activiteiten hangt vanaf 6 september bij alle drie de ingangen.
Uitgebreide informatie over de activiteiten is terug te vinden op de site van De Piramide
onder het tabblad ouders. Hier vindt u tevens een handleiding om in te schrijven. Voordat
u kunt inschrijven voor een activiteit dient u eerst een inlog aan te maken. Deze inlog
moet eerst worden goedgekeurd om verder te kunnen gaan. Dit kan even duren en
varieert van enkele minuten tot een dag.
Vanaf dit jaar kunt u voor alle activiteiten alleen inschrijven via GRAS. Er zullen geen
brede school activiteiten meer aangeboden worden via Digiduif. Voor de activiteiten in
GRAS zijn de kosten € 2,- per les. Het aantal lessen varieert per activiteit. Kinderen die
op de dag van een brede school activiteit naar de BSO gaan hoeven niet te betalen voor
deze activiteit. Zij moeten zich wel altijd inschrijven via GRAS om mee te kunnen doen.
Muziek maakt school
Naast de wekelijkse zanglessen voor alle groepen krijgen de groepen 5 op vrijdagmiddag
van 13.15-14.00 uur instrumentale muziekles. De leerlingen krijgen een gitaar of trompet
of viool. Na een half jaar wisselen de leerlingen van instrument. De instrumenten worden
willekeurig verdeeld. De leerlingen nemen de instrumenten tussentijds mee naar huis. U
bent zelf verantwoordelijk voor de instrumenten. Bij schade verzoeken we u dit direct te
melden aan de leerkracht.
U wordt als ouder(s) verzocht uw kind in te schrijven via GRAS voor zowel blok I als II.
Er zijn drie groepen per blok waar u kunt inschrijven. Het maakt niet uit welke groep u
kiest. Er zijn geen kosten (ook geen TSO)verbonden aan de instrumentale muzieklessen.
De eerste instrumentale muziekles is op vrijdag 14 september. Elke vrijdag moeten de
kinderen hun brood/ drinken voor de lunch mee naar school memen.
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Leerlingen die verder willen gaan met het bespelen van een muziekinstrument in groep 6,
7 of 8 kunnen zich aanmelden bij Ilse Eijsink (Fluxus): muziekmaaktschool@gmail.com.
Ilse coördineert de Muziek Plus Klassen. Inschrijvingen en betalingen lopen vanaf heden
via Fluxus (IIse Eijsink). Aan de Muziek Plus Klas zijn wel kosten verbonden.

Activiteiten
10 t/m 21 september
Startgesprekken, groepen 2 t/m 7
11 september
Fietskeuring, groepen 8
19 t/m 21 september
Schoolkamp, groepen 8
24 september
Studiedag
25 september
Informatieavond, groepen 8
25 t/m 8 september
Week van de Pauzehap, groepen 5
t/m 8
26 september
Kinderpostzegels, groepen 7 en 8
28 september
Workshop ‘Boek Verbeelding, groep
5A

Geboren!
Yannick Peter, zoon van meester
Christiaan en Georgette

07 Fietskeuring, groepen 8
Op dinsdag 11 september worden de fietsen gekeurd i.v.m. het schoolkamp. Alle
kinderen van de groepen 8 moeten hun fiets mee naar school nemen.

08 Inloopspreekuur GGD
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Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de school. U kunt hier terecht met vragen
over:
opvoeding
gedrag
zindelijkheid
slapen
ogen/oren
voeding
overgewicht
pesten
puberteit
Het spreekuur vindt plaats in de werkkamer (tegenover lokaal groep 4A) en begint met
een half uur vrije inloop. Hier kunt u zonder afspraak terecht. Aansluitend vindt het
spreekuur op afspraak plaats. Hier komen kinderen en hun ouders nadat zij een afspraak
hebben gemaakt of nadat zij voor dit spreekuur zijn uitgenodigd door de
jeugdverpleegkundige. Deze uitnodiging kan bijvoorbeeld voortkomen uit het contact
met de doktersassistente op de leeftijd van 5-6 jaar of groep 7.
Indien u zelf een afspraak wilt maken voor dit spreekuur kunt u mailen naar de
jeugdverpleegkundige van onze school, Mariël van de Geer, (mvandegeer@ggdzw.nl).
Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig.

09 Kinderpostzegels, groepen 7 en 8
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar
zetten duizenden kinderen zich in, zodat andere kinderen het beter krijgen. En dat al
generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de
wereld. Daar mogen we best trots op zijn. Bijna 200.000 kinderen uit de hoogste groepen
van het basisonderwijs leren op deze manier om iets over te hebben voor een ander. Naast
leerzaam is de actie ook vooral erg leuk. De actie start op woensdag 26 september.
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Verjaardag
De volgende leerlingen zijn jarig
in september:
Mike, Nikita, Kyan, Vera,
Shenenly, Eloïse, Jazz-Lee,
Naomi, Charlie, Mick, Amy,
Zoë, Erin, Noor, Jelle, Jara,
Lynn, Noud, Esmee, Solenn,
Marloes, Amaia, Gyan,
Pascale, Liam, Tygo, Jaron,
Jocelyn, Lola, Cassidy, Jayden,
Wouter, Thycho, Jordan,
Daniëlla, Valentina, Jolien, Lisa,
Jax
Alvast van harte gefeliciteerd en
een fijne dag toegewenst!!

Welkom
De volgende kinderen heten wij
van harte welkom op onze
school:
Anas, Niroz, Felicia, Nam, Wim,
Mies, Belle, Bram, Lotte, Tycho,
Ada, Mason, Lotte, Dante, Jax,
David, Kenji,

10 Week van de Pauzehap, groepen 5 t/m 8
Als gezonde start van het schooljaar biedt ‘Ik eet het beter’ het lesprogramma ‘Week van
de Pauzehap’ voor groep 5 t/m 8: vijf dagen (24 t/m 28 september) met filmpjes,
opdrachten en gezonde tussendoortjes voor de hele groep. Leerlingen ervaren met elkaar
hoe lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn! Ook bewegen en op tijd ontspannen horen
natuurlijk bij een gezonde start.

11 Ouderraad
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De afgelopen jaren was het een terugkerend thema in deze nieuwsbrief; de ouderraad
zoekt nieuwe leden. Tot onze grote spijt echter, had dit maar beperkt resultaat. Gevolg
hiervan is dat het ledenaantal van de ouderraad terugloopt. Niet alleen is dat m.b.t de
statuten een lastig gegeven, maar op deze manier wordt ook de belasting voor de nog wel
aanwezige leden steeds groter. En nadat we ook afgelopen schooljaar afscheid moesten
nemen van een aantal zeer gewaardeerde leden omdat hun kinderen van school gingen
(het zou verboden moeten worden), konden we niet anders dan drastische maatregelen
nemen. Vanaf komend jaar zal dus iedere klas een vertegenwoordiger in de ouderraad
krijgen, in eerste instantie middels de klassenouders. Natuurlijk zijn deze vrij hier een
“duobaan” van te maken, of vanuit hun klas een andere ouder te vragen de klas te
vertegenwoordigen. Samen zijn we sterk, en als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt
hoeft het geen noemenswaardige tijdsbelasting te vormen. En helaas kunnen we alleen op
deze manier de activiteiten voor al onze kinderen waarborgen.
Wij hopen dat het een fantastisch schooljaar wordt. De ouderraad zal hier in ieder geval
wederom zijn uiterste best voor doen.
En mocht u nou denken dat we door deze wijziging geen leden meer nodig hebben; niets
is minder waar. U blijft allen van harte welkom. Neem gerust contact op met een van
onze leden. Wie dat zijn kunt u terug vinden in de Talentenstraat of via de klassenouders
van de klas van uw kind.

