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 01 Tien-minuten-gesprekken 
De tien-minuten-gesprekken van de groepen 1 t/m 7 vinden plaats in de week 

van 28 t/m 2 juli. De (telefonische) gesprekken vinden na schooltijd op 

uitnodiging van de leerkracht plaats. De betreffende ouders krijgen via Parro 

een uitnodiging. Wanneer u geen uitnodiging ontvangen heeft, maar wel een 

gesprek wilt, kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht van uw 

kind. 

 

02 Meesters- en juffenochtend 

De meesters- en juffenochtend vindt plaats op vrijdag 18 juni. Op die ochtend 

vieren alle meesters en juffen hun verjaardag op school. De kinderen mogen 

verkleed naar school komen. Graag zelf fruit, drinken en een lunch meenemen. 

De ochtend wordt afgesloten met een feestelijke versnapering voor de 

kinderen.  

 

03  Personeel - afscheid 
Maike Koster, leerkracht 1/2A, gaat na de zomervakantie van een welverdiend 

pensioen genieten. Ze heeft dan ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt en vele 

golfbewegingen meegemaakt. Bovenal heeft zij genoten van het werken met 

kinderen, want dat is toch gewoon onze core business en het leukst om te doen. 

Gelukkig mogen we (kinderen en teamleden) nog een aantal weken van haar 

aanwezigheid genieten en zullen we de aankomende periode vormgeven aan 

haar afscheid. Hierover worden de ouders op een later tijdstip geïnformeerd 

(rekening houdend met coronatijd). 

 

04 Cultuuractiviteiten (met de bus) 
Koe staat model – groepen 3 en 5 

Een excursie met de bus naar de boerderij in Westzaan. Met je beide benen in 

de klei... en de geur van mest in je kleren. Het is voor veel kinderen een hele 

leuke ervaring om eens op een echte boerderij rond te lopen. Hier ligt ook de 

inspiratie voor een kunst-activiteit, namelijk het  boetseren (naar model) van 

een koe! De groep wordt bij de boerderij ontvangen, waarna er een introductie 

volgt in de vorm van vragen over de koe en welke producten allemaal van haar 

melk gemaakt worden. In de zuivelwinkel van de familie Bax worden haar 

eigen boerderijproducten aangeboden. Hierna is er een rondleiding op de 

boerderij, waarbij de kinderen kennis maken met de melkkamer, de 

melktank, het voer en ze mogen de koeien en kalfjes aaien. Na de rondleiding 

start de workshop in de stal en staat de koe klaar als model .In deze les leren 
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kinderen kijken en de vorm van de koe beter kennen. 

Met boetseerpasta wordt een reliëf gemaakt van de koe op een bestaand 

ontwerp waaruit kinderen mogen kiezen. Deze excursie vindt plaats op 

woensdag 2 juni voor de groepen 3A en 5A en op woensdag 9 juni voor de 

groepen 3B en 5B.  

 

Bezoek aan de Heemtuin – groepen 3 

Op vrijdag 11 juni brengen de kinderen van 

groep 3A een bezoek aan de Heemtuin te 

Zaandam. Op vrijdag 25 juni gaan de kinderen 

van groep 3B op pad. Onder de deskundige leiding van Flip Valk van het 

Zaans Natuur Milieucentrum zullen de groepen 3 daar een programma volgen 

wat gericht is op de natuur.  Het vervoer naar de Heemtuin zal plaatvinden 

met een bus. 
 

05 Afscheid en welkom MR (IKC-raad) 
De zittingsperiode van drie jaar van Karin Schrale (oudergeleding MR) zit 

erop. Eén ouder heeft zich aangemeld om deze plaats  in de MR te willen 

vervullen. Dit is Jasmijn Ruijter, ouder uit groep 2C. 

Karin heeft besloten het stokje over te dragen aan Jasmijn. Hierdoor hoeven er 

geen verkiezingen plaats te vinden. We willen Karin bedanken voor haar inzet 

de afgelopen drie jaar. Ze is moeder van drie kinderen op de Piramide en heeft 

een mooie betrokkenheid getoond. Het is voor ons belangrijk om te horen hoe 

ouders ons beleid beleven en Karin heeft hier een goede rol in gespeeld. 

We verwelkomen Jasmijn vanaf het nieuwe schooljaar. Jasmijn Ruijter stelt 

zich hieronder aan u voor: 

Mijn naam is Jasmijn Ruijter, 40 jaar, woonachtig in Koog aan de Zaan. Ik 

woon daar samen met mijn man Max, zoon David (6) en dochter Vera (11 

weken). Het onderwijs is behoorlijk vertegenwoordigd in ons dagelijks leven: 

zelf geef ik al ruim 15 jaar Nederlands op het St. Michaëlcollege, Max is 

docent aardrijkskunde en economie op Heliomare (speciaal onderwijs) in 

Heemskerk. Daarnaast heeft Max een dochter in klas vmbo3, een zoon in 

havo2 (op het Zaanlands Lyceum), hebben we samen onze David in klas 1/2c 

van de Piramide en gaat Vera over enkele weken starten op de Koppoter. 

Kortom: zo'n beetje alle smaken zijn in ons gezin wel aanwezig! 

Dientengevolge heb ik natuurlijk wel ideeën over (goed) onderwijs. Bovendien 

ben ik van mening dat je als ouder je steentje bij moet dragen waar dat kan en 

dat je niet alles alleen bij een school kan neerleggen. Ik geloof sterk in de 

kracht van samenwerken en een gezamenlijke aanpak van ouders én school, 

om het zo voor alle leerlingen zo goed, efficiënt en aangenaam mogelijk te 

 
 

 Activiteiten 
2 juni 

Excursie groepen 3A en 5A 

9 juni 

Excursie groepen 3B en 5B 

11 juni 

Excursie groep 3A 

15 juni 

Verkeersexamen (praktijk) 

17 juni 

Studiemiddag (vanaf 11.45 uur) 

18 juni 

Juffen- en meestersochtend 

23 juni 

Groepen 8 naar het VO 

25 juni 

Excursie groep 3B 

28 t/m 2 juli 

Tien-minuten-gesprekken 

29 juni 

Modderdag 

 

2 juli 

Rapporten 

8 juli 

Uitzwaaien groep 8 

9 juli 

Laatste schooldag 

10 juli t/m 22 augustus 

Zomervakantie 
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maken. Ik zou het leuk vinden om mijn bijdrage te leveren in de vorm van MR-

lid. Hopelijk kan ik daarin een stukje ervaring meenemen, bijvoorbeeld ten 

aanzien van de overstap PO-VO, en kan ik verder constructief meedenken over 

het reilen en zeilen op De Piramide.  

 

06 Povo-ochtend – 23 juni (onder voorbehoud) 
Op deze ochtend maken de kinderen van groep 8 kennis met hun nieuwe VO- 

school. De kinderen ontvangen van hun nieuwe VO-school een persoonlijke 

uitnodiging met het programma.  

 

 

07 Rapporten 1 t/m 8 
Het rapport wordt op vrijdag 2 juli aan uw kind in een envelop meegegeven. 

 

08 Musical – afscheid groep 8 
We gunnen de kinderen een mooi afscheid van hun basisschoolperiode. De 

kinderen zijn al druk bezig met de afscheidsmusical. Op dit moment is gezien 

de coronamaatregelen nog niet bekend op welke wijze de kinderen de musical 

gaan opvoeren. Informatie volgt via Parro. 

Samen proberen we er iets moois van te maken.  

 

Op donderdagochtend 8 juli worden de kinderen uit groep 8 uitgezwaaid door 

alle kinderen van de Piramide. Dit is nog onder voorbehoud.  

 

09 NPO 
NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs en is een subsidie die 

aankomende twee jaar toegekend wordt aan o.a. basisscholen. 

Deze subsidie is een steunprogramma voor het onderwijs om de vertragingen 

die bij kinderen zijn ontstaan te beperken. Het team van de Piramide heeft de 

resultaten van Kijk! (groep 1/2) en de M-toetsen van Cito (groep 3 t/m 8) 

geanalyseerd. Vervolgens hebben we met elkaar besproken welke vakken veel 

of weinig aandacht behoeven. Op dit moment zijn we plannen aan het maken 

om te zien welke zaken we gewoon moeten volhouden (omdat het goed loopt) 

en welke zaken we moeten verbeteren (omdat deze vertraging hebben 

opgelopen). Dit doen we uiteraard iedere keer na de afname van de M-toetsen 

(februari) en E-toetsen (juni). Dit jaar kunnen we echter stevigere plannen 

maken, omdat we hiervoor vanuit het Rijk extra budget krijgen. 

 Verjaardag 
De volgende kinderen zijn 

jarig in juni: 

Floortje, Bella, Senna, Jordan, 

Luca, Lieke, Nora, Lux, Joep, 

Nora, Bram, Elfi, Django, 

Owen, Mario, Elisa, Derek, 

Guus, Tygo, Bentley, Milas, 

Priscilla, Robin, Uma, Dean, 

Billy-Joy 

 

De volgende kinderen zijn 

jarig in juli: 

Bram, Lotte, Mike, Kyara, 

Salomi, Klaas, Demian, 

Tycho, Cas, Tobias, Lucas, 

Noor, Marit, Isis, Christopher, 

Gabriël, Jeana, Brent, Noor,  

Melissa, Jayden, Noor, Luca, 

Kenji, Melle, Ada, Viggo, 

Aidan-Ace, Amber, Cleo 

 

 

Alvast van harte 

gefeliciteerd en een fijne dag 

toegewenst! 
 

 

 Geboren! 
Benyamin, broertje van Jazlynn 
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Daarnaast kijken we ook naar eventuele vertragingen op het gebied van de 

sociaal emotionele ontwikkeling en de executieve functies. 

Executieve functies zijn doe-processen in het brein die ervoor zorgen dat we 

ons gedrag bewust kunnen sturen (bijvoorbeeld het trainen van het 

werkgeheugen, omgaan met prikkels, leren flexibel te zijn, leren plannen en 

ordenen). Alle drie de gebieden (het cognitieve leren, de sociaal emotionele 

ontwikkeling en de vaardigheden rondom de executieve functies) zijn immers 

van belang voor een kind om goed en prettig tot leren te komen. We houden u 

op de hoogte! 

 

10 Brede school 
Brede schoolactiviteiten 2020-2021 

De resterende brede school activiteiten voor dit schooljaar zijn geannuleerd. 

Ouders die hun kind hadden ingeschreven zijn via Parro op de hoogte gebracht 

en hebben de mogelijkheid gekregen om hun geld terug te vragen.  

In het nieuwe schooljaar zullen wij de cursussen Dans en Judo tussen 

september en december opnieuw aanbieden voor een gesubsidieerd bedrag 

(€ 2 per les).  

 

Brede schoolactiviteiten 2021-2022 

Gemeente Zaanstad heeft besloten om de subsidies vanuit de Impulsregeling 

onderwijs Sport en Cultuur met ingang van volgend schooljaar 2021-2022 voor 

een groot aantal Zaanse basisscholen stop te zetten waaronder de Piramide. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente de regeling vooral wil inzetten 

voor kinderen uit kansarme wijken in Zaanstad. Voor de Piramide heeft dit het 

gevolg dat wij vanaf januari 2022 niet langer activiteiten kunnen aanbieden 

voor een gesubsidieerd bedrag. We willen graag een lesplaats blijven voor een 

aantal activiteiten. In overleg met aanbieders onderzoeken we mogelijkheden. 

De eigen bijdrage zal in dat geval hoger zijn dan voorheen. Ook zullen 

kinderen die naar de BSO gaan op de dag van de activiteit hiervoor moeten 

gaan betalen. Naast de bekende aanbieders willen we ook kijken naar interne 

mogelijkheden. Misschien heeft u als ouder een talent dat u wil delen met 

kinderen in de vorm van een workshop of korte cursus? Ligt uw talent bij kunst 

of techniek en zou u best een groepje kinderen na schooltijd willen begeleiden? 

U kunt hiervoor contact opnemen met onze brede school coördinator Mariette 

Schreuder. Samen kunt u kijken naar mogelijkheden; wat kan u bijdragen en 

wat heeft u nodig van school. Of misschien kunt u een workshop of cursus 

aanbieden vanuit het bedrijf waar u werkt? Er zijn bedrijven die subsidiëren 

vanuit een educatief potje. Zoals u merkt werken we graag vanuit 

mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Met het stopzetten van de subsidie 
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doen we er alles aan om de brede school activiteiten op een andere manier te 

realiseren.  

 

Er zijn alternatieven om deel te nemen aan culturele en/of sportieve activiteiten 

Gemeente Zaanstad biedt via Sportbuurtwerk regelmatig activiteiten aan in de 

verschillend wijken. Via Parro ontvangt u regelmatig de flyer waarop staat 

aangegeven wanneer, voor wie en waar de activiteiten plaatsvinden. Naast het 

sportbuurtwerk wordt er jaarlijks ook een Winter- en Zomer Experience 

georganiseerd. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid voor de laagste inkomens 

om culturele en sportieve activiteiten in te kopen via Meedoen Zaanstad (MZ). 

Informatie hierover vindt u op www.meedoenzaanstad.nl.  

Ook de Jeugdsportpas biedt kinderen mogelijkheden om kennis te maken met 

een sport. Voor € 7,50 kunnen kinderen vier keer meedoen bij een 

sportvereniging. 

Over alle culturele en sportieve mogelijkheden die er zijn buiten school zullen 

wij u via Parro zoveel mogelijk informeren. 

 

Biebbusouder  

Voor volgend jaar zijn we op zoek naar een Biebbus hulpouder voor de 

woensdag en/of de donderdag. Het gaat om één keer per maand van 8.35 tot 

12.00 uur en zal in totaal tien keer per schooljaar zijn. Aan het begin van het 

schooljaar krijgt u de data door. Samen met een andere ouder ontvangt u de 

kinderen in de Biebbus en helpt u bij het innemen en scannen van de boeken. U 

kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar 

mariette.schreuder@agora.nu 
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http://www.meedoenzaanstad.nl/

