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 1. Project ‘de Piramide groeit’ – projectavond 
Sinds een jaar is IKC de Piramide een prachtige natuurspeelplaats rijker. De 
speelplaats is de wereld in het klein en kunnen we vergelijken met de Griekse 
agora: een plein waarop de verschillende trainingssferen en levenssferen 
kunnen worden geoefend. Na de opening in februari 2021 zijn de bloemen, 
struiken en boompjes op het plein uitbundig gaan groeien en bloeien: de 
ecosfeer maakt het plein compleet en biedt verrassende speelplekken vol 
uitdagingen. De flora werd aangevuld met fauna, er werden kippen verwelkomd 
die gehuisvest zijn in een prachtige kippenren. Deze kippen worden verzorgd 
door de kinderen en door onderwijs en opvang collega's, een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. In de zomer maakt de waterpomp overuren. Er wordt 
druk gebouwd en gespeeld in de zandbak, onderhandeld wie de pomp mag 
bedienen en waar het water langs weg kan lopen. Het klimtoestel daagt zelfs 
de kleinste helden uit tot klauteren, soms eerst aan de hand van meester of juf 
om het daarna alleen te proberen. Ook voor de groepsschommel staan de 
kinderen te dringen. Op je beurt wachten, wie gaat er duwen, met hoeveel 
kunnen we er wel of niet in: er valt genoeg te bespreken.  
Daarnaast blijft er voldoende ruimte over om te fietsen, te voetballen, lekker te 
rennen of rustig te zoeken naar kleine beestjes of bijzondere bloemetjes of 
blaadjes en uit te rusten op een van de stenen muurtjes. Het plein krioelt van 
de enthousiaste en bezige leerlingen.  
Opvallend is dat er ontzettend veel wordt gepraat, gelachen, gespeeld én 
bewogen. Voor ruzietjes is nauwelijks tijd. De natuurspeelplaats nodigt uit om 
allerlei competenties in te zetten: de grove en fijne motoriek, sociaal 
emotionele vaardigheden, creativiteit en burgerschap.  
Sinds maart 2022 ligt er aan de andere zijde van het gebouw een tweede 
natuurspeelplaats voor de allerkleinsten. Met de komst de baby’s, dreumesen 
en peuters van het KDV kunnen we met trots zeggen dat de Piramide volop 
groeit en bloeit!  
Met een IKC breed project in mei waarin de natuur centraal staat wordt de 
ontdekkingsreis op de natuurspeelplaats voortgezet. De ambitie ligt er om het 
onderwijs regelmatig letterlijk naar buiten te verplaatsen en de 
natuurspeelplaats op deze manier optimaal te benutten.  
 
We starten het project op maandag 9 mei met buitenlesactiviteiten. Alle 
kinderen mogen iets groens aan op de startdag van het thema! Er wordt extra 
aandacht besteed aan het buiten spelen en buitenlessen op onze 
natuurspeelplaats. Er zullen tijdens het project verschillende natuur activiteiten 
zijn voor alle groepen en ook de Klooimiddag op 19 mei zal in het teken staan 
van het thema.    
 
Op woensdag 1 juni bent u van 18.30-19.30 uur van harte welkom in de 
Piramide om het werk van de kinderen te komen bekijken! 
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2. Mierendokter Lazius (Mitchel) – groepen 1-2 
Mierendokter Lazius (echte naam: Mitchel) komt op 11 en 18 mei in de 
groepen 1-2. Hij weet ontzettend veel over insecten. Thuis heeft hij 
verschillende soorten wandelende takken en ook diverse mierenkolonies. 
Vragen als: Wat eten ze? Wat bouwen ze? Kunnen ze bijten? Hoeveel soorten 
zijn er? Lazius weet overal antwoord op. In het wild leven meer dan 12 duizend 
mierensoorten. Ze leven altijd in kolonies en kunnen zich altijd uitstekend 
aanpassen aan de omstandigheden. Elke kolonie heeft een koningin en 
ontelbare werkmieren, verkenners en voedselverzamelaars. 

 

3. Wilgentenen vlechten – groepen 3A, 3B/ 4B, 7A, 7B 
Op 13 mei komen docenten Annemieke en Herman van het Zaans Natuur- en 
Milieu Centrum naar De Piramide om een workshop wilgentenen vlechten te 
verzorgen. Met de kinderen uit groep 3A en 3B/B gaat juf Annemieke 
verschillende figuren maken. Meester Herman gaat met de groepen 7 ook 
vlechten. Gezamenlijk gaan zij twee broedkorven maken voor op het plein en 
langs de sloot. 

 

4. De natuur is een gedicht – groepen 4A en 5 
Hoe vertel je nou hoe mooi of hoe gek of hoe wonderlijk de natuur is? Met een 
gedicht! Eerst vertelt schrijfjuf Ellis van Atten over gedichten en laat ze een 
voorbeeld horen. Deze workshop op 20 mei bestaat uit twee delen. We gaan 
buiten op zoek naar de natuur, bekijken bomen, wolken, gras en gaan op zoek 
naar woorden. In de klas gaan we met die woorden gedichten schrijven. Het 
gedicht wordt versierd en mooi ingelijst.  

 

5. Schilder de natuur – groepen 6 
Johanna Zegers komt op 11 en 12 mei in de groepen 6 om samen met hen te 
kijken naar kunst waarin natuur het onderwerp is. Daarna gaan ze gezamenlijk 
het schoolplein op of het park in om de natuur vast te leggen op kleine 
schilderdoeken. 

 

6. Botanisch stoepkrijten – groepen 8 

De groepen 8 gaan in de projectperiode botanisch stoepkrijten. Hiervoor gaan 
ze de buurt in om de verschillende plantensoorten vast te leggen. Via een app 
zoeken de namen en eigenschappen van de planten op en schrijven ze met krijt 

 Activiteiten 
30 april t/m 8 mei 
Meivakantie 
11 en 12 mei 
Schilder de natuur 
11 en 18 mei 
Mierendokter Lazius 
13 en 20 mei 
Wilgentenen vlechten 
11, 13 en 18 mei 
Museumles 
18 mei 
Collegiale visitatie 
19 mei 
Klooimiddag 
17 en 20 mei 
Inloopmoment 
20 mei 
De natuur is een gedicht 
26 t/m 29 mei 
Hemelvaartweekend 
27 mei 
Peuterspelen, KDV en BSO open 
30 mei 
Openbare muzieklessen 
 

 
Opbrengst Vastenactie 2022 
€ 60,- 
Hartelijk dank! 
 
 
Avondvierdaagse: ouders 
gezocht voor begeleiding 10 
km! 
De Avondvierdaagse gaat weer 
door! Met de Ouderraad kunnen 
we in ieder geval de 5 km 
begeleiden, maar extra 
begeleiders zijn welkom. 
Voor de 10 km zijn we op zoek 
naar minimaal 6 ouders die 
onze leerlingen willen 
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de gevonden informatie op de stoep . Wanneer u in de buurt van de Piramide 
loopt ziet u hier vast iets van terug.  

 

7. Museumles ‘Proef de Geschiedenis’ – groepen 6, 7 en 8 
In het Rijksmuseum komt het dagelijks leven van de geschiedenis tot leven. 
Wat deden de mensen vroeger? Welke kleren droegen ze? Wat aten ze? En 
gingen kinderen altijd al naar school? In het programma ‘Proef de 
Geschiedenis’ komt het tijdvak ‘regenten en vorsten’ uit de 
geschiedenisboeken dichter bij de belevingswereld van de leerlingen. 
Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen van de leerlingen 
aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het 
atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurk van het melkmeisje was en 
ontdekken de geluiden van de Nachtwacht.  
De kinderen gaan met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam op: 
Woensdag 11 mei: groepen 7A, 7B en 8A 
Vrijdag 13 mei: groepen 6A en 6B 
Woensdag 18 mei: groep 8B 

 

8. Inloopmoment 
Op dinsdag 17 en vrijdag 20 mei mogen de kinderen van 8.30-9.30 uur één gast 
meenemen (op dinsdag of vrijdag). Ouders die meerdere kinderen op school 
hebben, mogen ‘hoppen’ (u kunt bijvoorbeeld na 15 minuten overstappen naar 
een ander lokaal). Kunt u zelf niet? Uw kind mag dan ook iemand anders 
meenemen, bijvoorbeeld een opa, oma, buurvrouw, oom, enzovoort. 

 

9. Openbare muzieklessen 1-2 en 3A 
De openbare muzieklessen van de groepen 1-2 en 3A zijn op maandag  
30 mei in de speelzaal: 
09.30-10.00 uur: groep 1-2A 
10.00-10.30 uur: groep 1-2B 
10.30-11.00 uur: groep 1-2C 
11.00-11.30 uur: groep 3A 
U bent van harte welkom om te kijken. 
De openbare lessen van de andere groepen vinden plaats op maandag 13 juni 
(groepen 3B/ 4B, 4A, 6A en 6B) en op vrijdag 17 juni (groep 5). 
 
 

begeleiden (met hesje, 
stempelkaart en spandoek 
lopen). 
We lopen op maandag 13, 
dinsdag 14, woensdag 15 en 
donderdag 16 juni. Alle avonden 
vanaf 18:00 uur, alleen 
donderdag vanaf 17:30 uur. 
Meld je voor 9 mei aan bij de 
Ouderraad 
via or.icbs.depiramide@gmail.c
om. Let op: dit is nog NIET de 
inschrijving voor de 
Avondvierdaagse zelf, alleen 
voor hulp met begeleiden! 

 
Collegiale visitatie op 18 mei 
Op deze dag krijgen wij voor de 
tweede keer een collegiale 
visitatie (de vorige was in 2018). 
Dit is een kwaliteitsonderzoek 
door beleidsmedewerkers, ib-
ers en directeuren van Agora bij 
ons op het IKC. Zij onderzoeken 
o.a. de kwaliteit van het 
onderwijsaanbod en begeleiding 
van kinderen. Er zullen op deze 
dag lesbezoeken bijgewoond 
worden en er worden 
gesprekken gevoerd met 
teamleden, ouders en kinderen. 
Wij vinden het leuk om deze dag 
te laten zien waar wij trots op 
zijn, maar hopen ook adviezen 
te ontvangen voor verdere 
ontwikkeling. 
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10. Vakantierooster/ studiedagen 2022-2023 

Vakantierooster  
Herfst 15-10-2022 

t/m  
23-10-2022 

Mei 29-04-2023 
t/m  
07-05-2023 

Kerst 24-12-2021 
t/m  
08-01-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 
t/m 
19-05-2023 

Voorjaar 25-02-2023 
t/m  
5-03-2023 

Pinksteren 27-05-2023 
t/m 
29-05-2023 

Pasen 07-04-2023 
t/m 
10-04-2023 

Zomer 22-07-2023 
t/m  
03-09-2023 

Koningsdag 27-04-2023   

 

Studiedagen 
Alle kinderen zijn in 2022-2023 vrij i.v.m. studiedagen voor het onderwijspersoneel 
op:  

Maandag 21-11-2022 

Vrijdag 24-02-2023 

Vrijdag (Goede Vrijdag) 07-04-2023 

Maandag  24-04-2023 

Dinsdag 25-04-2023 

Woensdag 26-04-2023 

Vrijdag 28-04-2023 

Dinsdag (Derde Pinksterdag) 30-05-2023 

 
De meeste studiedagen zijn gekoppeld aan een vakantie/ of lang weekend en 
betekenen het volgende voor het vakantierooster 2022-2023: 
- De voorjaarsvakantie begint op 24-02-2023 
- De Meivakantie begint op 24-04-2023 
- Het Pinksterweekend is t/m 30-05-2023 

 

11. Herdenking 4 mei 
Hetty Roosenstein legt op woensdag 4 mei namens de Piramide een bloemstuk bij 
het monument in het Koogerpark. 

 

 Verjaardag 
De volgende kinderen zijn 
jarig in mei: 
Timur, Sofia, Djevaughn, Seth, 
Jonathan, Emma, Floortje, 
Nikki, Noé, Shiloh, Josef, 
Lucas, Ayden, Carmen, Reza, 
Oliwia, Mies, Awa, Daphne, 
Dean, Enno, Mila, Jenéa, 
Verena, Thijn 
 
Alvast van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag toegewenst! 

 
 

 Welkom 
De volgende kinderen heten 
wij van harte welkom: 
Jerôme 
 

 

 

 Geboren 
Vayne, broertje van Chasey 

Cash, broertje van Jaylee 
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