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 de kinderen aanwezig. Deze gesprekken (31
augustus t/m 11 september) vinden tijdens of na schooltijd plaats in het lokaal van uw
kind of vinden plaats via Teams.. U ontvangt via Parro een uitnodiging.
Het voorlopig adviesgesprek (28 september t/m 2 oktober) in groep 8 zal gecombineerd
worden met het startgesprek.
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02 Ouderhulp
In het schooljaar 2020 – 2021 hebben wij uw hulp nodig bij diverse activiteiten. Via
Parro doen wij bij sommige activiteiten een beroep op uw hulp.

03 Informatieavond m.b.t. het VO, groepen 8
I.v.m. de Coronamaatregelen vindt er geen informatieavond plaats in school, maar wordt
de informatie via Parro met u gedeeld.

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 2020 `En toen?’
De 67e editie van de Kinderboekenweek is van woensdag 30 september t/m zondag 11
oktober.

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.

06 Kinderpostzegels, groepen 7 en 8
Vanwege de Coronamaatregelen is deze activiteit geannuleerd.

07 Brede school
De brede school activiteiten worden in oktober opgestart. Inschrijvingen kunnen ongeveer 3 weken
voor aanvang van de activiteit worden gedaan. U wordt hierover t.z.t via Parro geïnformeerd.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op
30 september
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Peuterspelen
Er wordt vanaf 1 augustus een nieuwe wet van kracht, die bepaalt dat onze peuters tussen
de 2,5 en 4 jaar 4 uur extra VVE aanbod per week moeten krijgen. Dat betekent dat we na
de zomervakantie 4 x 4 uur per week gaan peuterspelen in plaats van 4 x 3 uur.
Waarom meer uren? De reden hiervoor is dat onderzoek uitwijst dat dit zorgt voor het
inlopen van taalachterstanden. Omdat er een extra uur VVE per dagdeel is, is er meer tijd
voor het uitvoeren van het programma en spel. Kinderen zonder VVE indicatie komen
ook 4 uur per dagdeel: alle kinderen spelen met elkaar en leren van elkaar, alle kinderen
kunnen op deze manier goed meedoen met het programma van de dag en zo voorkomen
we dat kinderen op verschillende tijden opgehaald moeten worden en er onrust op de
groepen komt.
De nieuwe openingstijden van peuterspelen zijn 08.00 – 12.00 uur.
Vernieuwd aanbod 3+ groep
Omdat we inmiddels een behoorlijke wachtlijst hebben, zijn we voornemens om in
september te starten met een extra halve groep peuterspelen. Dit wordt een ( pilot) 3 +
groep.
Om de stap naar groep 1 voor te bereiden, worden in deze groep speciale activiteiten
aangeboden.
Waarom kiezen voor de 3+ groep? Wanneer de basisschoolperiode in zicht komt,
betekent dit een hele nieuwe fase. Spannend voor de kinderen en ook voor de ouders. Met
onze 3+ groep, gevestigd in dezelfde gang als de onderbouw, willen wij kinderen én
ouders zo goed mogelijk ondersteunen en voorbereiden op deze nieuwe periode. Er wordt
met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs oefenen
met vaardigheden die ook op school van belang zijn.
De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan goed bij de belevingswereld en het
ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen. We gaan onder andere
aan de slag met de fijne motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en met taal- en
rekenprikkels. Er worden activiteiten aangeboden die uitdagend, spannend en leerzaam
zijn. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s die aanhaken bij de thema’s van de
onderbouw.
“Kinderen ontwikkelen zich op verschillende gebieden tegelijk. Op de 3+ groep laten we
peuters brede ervaringen op doen op verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen,
denken, expressie, bewegen). Alle stappen, die kinderen hierbij zetten en zeker ook het
samen spelen en plezier maken, vinden we hierbij belangrijk.”
Op de 3+ groep zal onze pedagogisch medewerker het spelkarakter goed bewaken. Deze
groep is klein, bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht peuters. Door nauw samen te
werken met de onderbouw leerkrachten van de Piramide, weten we wat daar speelt en wat
er nodig en belangrijk is voor de stap naar groep 1.
Heeft u interesse in een plekje bij peuterspelen of voor deze speciale 3+ groep?
U kunt contact opnemen met Jolanda Singels van onze afdeling relatiebeheer:
j.singels@tinteltuin.nl of met locatieleider kinderopvang Karina Knaap:
k.knaap@tinteltuin.nl

Activiteiten
24 augustus
Inloopspreekuur GGD
28 augustus
Start muziekles groepen 5
31 augustus t/m 11 september
Startgesprekken, groepen 2 t/m 7
16 september
Studiedag
28 september
Inloopspreekuur GGD
28 september t/m 2 oktober
Voorlopig adviesgesprekken,
groepen 8

Geboren!
Zody Mae, zusje van Loïs
Kaan, broertje van Mete en Ela

08 Inloopspreekuur GGD
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Het spreekuur is bedoeld voor alle ouders van de Piramide. 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 Ouderbijdrage
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we de ouderbijdrage voor het
schoolreis (vorig jaar groep 3 t/m 7 en nu de huidige groep 4 t/m 8) zullen compenseren.
De ouders van groep 1/2 (vorig jaar) en groep 8 (vorig jaar) ontvangen deze compensatie
niet. Groep 1/2 is namelijk wel op schoolreis geweest en groep 8 op kamp.
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 50,00 (net als vorig jaar). De compensatie is € 35,00
per kind (groep 4 t/m 8).
Dit betekent dat ouders die vorig schooljaar de ouderbijdrage hebben betaald, dit
schooljaar € 35,00 minder hoeven te betalen.
Zij betalen dan € 15,00. Ouders, die vorig schooljaar niet de ouderbijdrage hebben
betaald, ontvangen dit schooljaar een rekening van € 50,00 (het normale tarief).
De ouders van groep 1 t/m 3 betalen ook het normale tarief van € 50,00.
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10 Er zit muziek in de Piramide!
Inmiddels wordt er op de Piramide al een flink aantal jaren door Hallo Muziek (voorheen
Muziek Maakt School) duurzame muziekeducatie gegeven. Hallo Muziek richt zich
primair op het vergroten van de creativiteit bij kinderen, maar voor deze creativiteit zijn
tools nodig. Het blijkt dat de zeer jonge kinderen het best instaat zijn deze tools aan te
leren. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 leren en ervaren daarom met Hallo Muziek

Verjaardag
De volgende kinderen zijn jarig
(geweest) in augustus:
Ilaisah, Mason, Miia,
Linna-Lillian, Anthonie, Noortje,
Sven, Lorena, Elle, Dante, Teun,
Jennifer, Laila, Guus, Jaylee,
Liz, Kaat, Jace, Joey, Mandy,
Levi, Wiebe, Karlijn, Lev, Sylke,
Lotte, Daymen, Eliza, Lucas,
Felicia, Evelynn, Anas
De volgende leerlingen zijn jarig
in september:
Marijn, Kyan, Oksana, Shenenly,
Roef, Nayara, Eloïse, Jazz-Lee,
Reeve, Charlie, Naomi, Amy,
Zoë, Wangyal, Noor, Jelle, Jara,
Francèsca, Lynn, Vonne, Noud,
Solenn, Noéza, Liv, Liam, Jaron,
Jocelyn, Monlam, Lola, Tsering,
Dexx, Thycho, Jordan, Valentina
Alvast van harte gefeliciteerd en
een fijne dag toegewenst!!

Welkom
De volgende kinderen heten wij
van harte welkom:
Eder, Lizze, Emma, Noé, Noëlla,
Ayden, Mila, Shiloh, Verena, Alicia,
Reza, Alaeda, Eve, Aslihan,
Aysenur, Joey, Michelle, Francësca,
Joseph, Josef, Myrthe, Kornel,
Lorena, Nayara, Liv, Tsering, Pippa,
Monlam, Dexx, Anthonie, Kaat,
Uma, Wangyal
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vrijwel alle muzikale principes. Deze muzikale tools, zoals zuiver zingen, solmiseren,
handzingen, uitvoeren van ritmes, notatie van noten en dergelijke vormen de
‘gereedschapskist’ van ieder kind. In de groep 5 komen daar de muziekinstrumenten bij.
Een extra moeilijkheid en dus een extra uitdaging voor de kinderen. Ieder half jaar krijgt
een kind een ander instrument aangeboden. Dit jaar zijn het op de Piramide viool, cello en
gitaar. In de bovenbouw groepen richten wij ons meer en meer op de creatieve aspecten
van het maken van muziek, zoals compositie, improvisatie en expressie.
Hallo Muziek wil ieder kind stimuleren in zijn of haar persoonlijke muzikale expeditie
over onbekend terrein.
Op de Piramide hebben de kinderen ook de gelegenheid om zich naschools verder te
ontwikkelen middels de Hallo Muziek Academie.
Kijk voor meer informatie op www.hallomuziekacademie.nl
De groepen 5 starten op vrijdag 28 augustus met de eerste muziekles. De kinderen blijven
op school over (zonder TSO-kosten) en gaan om 14.00 uur naar huis.

11 Visie op spelen
Bijna anderhalf jaar geleden hebben we met het team van ons IKC een studiedag gehad
over ‘werk maken van spelen’. De omgeving (van kinderen) verandert snel, dat is
inherent aan de tijd waarin we leven. In het bijzonder op digitaal gebied verandert er veel
in de wereld. Wanneer kinderen veel tijd doorbrengen met televisie, (spel)computer,
mobiele telefoon of tablet, lopen ze de kans om ontwikkelingsmogelijkheden mis te
lopen. Dit is voor ons de belangrijkste reden geweest om dit onderwerp op te pakken. De
kinderen van deze generatie komen namelijk minder vaak in de buitenwereld en hierdoor
denken ze minder na over dingen als: wie ben ik, wat ga ik nu doen, hoe kan ik hierop
reageren? Met aandacht voor ‘spel’ verwachten we meer evenwicht te brengen in het
leven van het kind. Sterker nog wij vinden dat ‘spel’ (spelen) een element hoort te zijn in
het leven van het kind, omdat alle ontwikkelingsgebieden bij spel samenvallen.
Het kind kan met spel indrukken (lezen van een boek, uit het dagelijkse leven, spelen van
een computerspel, televisie kijken, activiteiten uitvoeren, sporten, enzovoort) verwerken
die leiden tot initiatieven. Het kind komt zo tot betekenisvol spel.
Spelen is voor jonge en oudere kinderen een belangrijke bron van plezier, ontspanning en
creativiteit. De kinderen leren over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen.
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Het ‘werk maken van spelen’ passen we op verschillende momenten toe (binnen en
buiten het gebouw). De wens voor een ander ingericht speelplein is hier een onderdeel
van. In mei 2020 hebben de kinderen de kans gekregen om mee te denken over een nieuw
speelplein. Het was mooi om te zien hoeveel verschillende ontwerpen er ingediend zijn
door onze kinderen. Het bedrijf ‘De Twee Heren’ heeft al deze ontwerpen verzameld en
alle ideeën geturfd (wat willen de kinderen graag op het speelplein hebben?). De meest
gekozen items zijn meegenomen in het ontwerp.
In de volgende nieuwsbrief informeren wij u verder over de plannen van ons nieuwe
speelplein, want op de Piramide maken we werk van spelen!

