01 Coronamaatregelen
De ‘coronatijd’ duurt inmiddels lang en er wordt een groot beroep gedaan op
onze lange adem. Inmiddels weten wij veel over de coronamaatregelen en
worden de protocollen keer op keer bijgesteld om alles zo veilig mogelijk te
laten verlopen. Wij moeten ons continu aan de regels houden; niet alleen in
‘Piramidetijd. Wij merken dat het aantal corona gerelateerde klachten en
besmettingen toeneemt. Uiteraard willen wij voorkomen dat de Piramide moet
sluiten als gevolg van onvoldoende personeel en/ of besmettingen. Wij vragen
iedereen zich te houden aan de coronamaatregelen, zodat we veilig open
kunnen blijven.

Nieuwsbrief
de Piramide
April 2021

N.B.
Diverse activiteiten die in april of mei gepland staan, zijn onder voorbehoud.
Het betreft o.a.: het schoolvoetbaltoernooi, Koningsspelen, maar ook het kamp
groep 8, de schoolreisjes (3 t/m 7) en het schoolkorfbaltoernooi.

02 Oudergeleding MR
Elke drie jaar verloopt de zittingstermijn van een MR-lid. Op dit moment zitten
vanuit de oudergeleding Esther Bootsma en Karin Schulting in de MR. De
zittingstermijn van Karin zal na de zomervakantie verlopen.
Karin stelt zich opnieuw verkiesbaar. We weten echter niet of er nog andere
ouders zijn die zich ook verkiesbaar zouden willen stellen. Mochten meerdere
ouders zich verkiesbaar willen stellen, dan kunnen zij een stukje schrijven voor
de ouders waarin zij zich voorstellen. Vervolgens vindt er een verkiezing
plaats, waarbij alle ouders mogen stemmen.
Heeft u interesse?
Op onze website kunt u meer informatie vinden over de MR (binnen ons IKC
is dit de IKC-raad).
Wilt u zich verkiesbaar stellen?
Dan kunt u dit doen door uiterlijk 30 april 2021 een mail te sturen naar
info@de-piramide.nl
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.

03 Paasbrunch/ lunch
Met grote dank aan twee vaders van de Piramide, werkend voor FutureNetworks B.V. en Lidl, krijgen wij aankomende donderdag 1 april (peuters t/m
groep 8) een Paaslunch aangeboden. Deze vaders wilden alle kinderen met
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kerst al een gezellig ontbijt geven, maar dat ging toen helaas niet door vanwege
de lockdown.
De kinderen hoeven op deze dag geen eigen lunch (inclusief drinken) mee te
nemen. Aan ouders van een kinderen met een allergie vragen wij om zelf een
lunchpakket mee te geven. Deze kinderen krijgen wel een pakket, maar mogen
wellicht niet alles eten en/ of drinken.
Future-Networks B.V. en Lidl bedankt!
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04 Ouderbijdrage
Agora gaat het tweede deel van de ouderbijdrage op 1 april incasseren /
factureren. Voor veel kinderen is dit bedrag aangepast, aangezien niet iedere
groep vorig schooljaar op schoolreis is geweest. U betaalt hetzelfde bedrag wat
u aan het begin van dit schooljaar heeft betaald.

05 Eindtoets, groepen 8
Het is voor alle kinderen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht
om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale
eindtoets PO (Primair Onderwijs) beschikbaar. De centrale eindtoets wordt op
school afgenomen op dinsdag 20 en woensdag 21 april. Zie ook de
informatiebrochure voor ouders die uw kind mee naar huis heeft gekregen.

06 Gezonde lunch
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Wij lunchen alweer een paar weken met de kinderen in de klas. We zien
kinderen smikkelen van de lekkere boterhammetjes en crackers die u iedere
ochtend voor hen klaarmaakt. Echter valt het ons de laatste weken ook op dat
de “extraatjes” in de broodtrommels steeds ongezonder worden. Wij zijn als
school niet streng wat betreft het broodbeleg of de pakjes drinken, maar dingen
als snoep, koek, donuts en frikandelbroodjes vinden wij niet gepast voor een
gezamenlijke lunch op school. Wij doen daarom een oproep aan alle ouders om
dit soort producten niet meer mee te geven. Naast dat het zeer ongezond is
levert het ook scheve gezichten op bij de andere kinderen.

Activiteiten
1 april
Paasbrunch/ lunch
2 april
Studiedag (Goede Vrijdag)
2 t/m 5 april
Paasweekend
13 april
Nationale buitenlesdag
16 april
Fietskeuring, groepen 8
20 en 21 april
Centrale Eindtoets, groepen 8
23 april
Koningsspelen
26 april
Studiedag
27 april
Koningsdag
28 t/m 30 april
Studiedagen
1 t/m 9 mei
Meivakantie

07 Nationale buitenlesdag
Buitenles is gezond! Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle
scholen op om naar buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag op
dinsdag 13 april.
Het team van De Piramide doet natuurlijk ook mee! Buiten les geven is niet
alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel
leuk! Onze nieuwe natuurspeelplaats biedt tal van mogelijkheden en inspiratie
om buiten aan de slag te gaan.
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Alvast van harte gefeliciteerd
en een fijne dag toegewenst!

08 Brede school
De cursussen Dans en Kleuterjudo hebben tot op heden nog niet plaats kunnen
vinden. We hopen dat er dit schooljaar toch nog ruimte komt om de cursussen
alsnog door te laten gaan. Wanneer de cursussen definitief worden geannuleerd
kunt u uw geld terugvragen. U krijgt hierover bericht via Parro van onze brede
school coördinator.

09 Kinderopvang
WOW, wat was dit een geweldig thema en wat
hebben wij muzikale kinderen! We zouden nog wel
door willen gaan, maar helaas wacht het volgende
thema alweer: ‘Jongleren in
het verkeer’.
Door corona kon het muziekaanbod door de
muziekdocenten niet doorgaan. Het is leuk en goed om
te kunnen melden dat onze vaste muziekdocenten, Bente
en Ilse, wekelijks filmpjes voor ons maken. Zo kunnen we samen digitaal
verder met de muzieklessen.
Fruit bij Peuterspelen
Vanaf 2021 betaalt u voor fruit/ groente voor uw kind. U hoeft geen fruit mee
te geven. Wij kopen dit zelf in. Dit is dagelijks anders en seizoensgebonden.
U kunt er vanop aan dat uw kind voldoende fruit/ groente van ons krijgt
aangeboden.
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Verjaardag
De volgende kinderen zijn in
april jarig:
Joseph, Bobbi, Antje, Milan,
Nuria, Lovely, Roos, Lizze,
Danïel, Eder, Maddox, Tex,
Julian, Edy, Niroz, Alicia,
Jayden, Max, Fenna,, Noa

Zorgen voor elkaar
De situatie rondom corona is zorgelijk, het aantal positief geteste volwassenen
én kinderen loopt op. Dat merken we ook op de locaties. Steeds vaker moeten
wij ouders op verzoek van de GGD vragen hun kind thuis in quarantaine te

Geboren!
Indy, zusje van Pippa,
Vera, zusje van David

Welkom
De volgende kinderen heten wij
van harte welkom:
Bobbi

houden. Onze oproep is dan ook voor elkaar te zorgen door alle hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen steeds te volgen en niet met (corona gerelateerde)
klachten naar de locatie te komen. Dat voorkomt dat wij in een neerwaartse
spiraal terecht komen, waarin wij elkaar op de locatie aansteken en waardoor
deze situatie nog langer zal aanhouden. Wij vragen om uw begrip hiervoor.
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Knutselpakket voor BSO kinderen
Alle kinderen hebben in hun klas of thuis een knutselpakket van ons gekregen.
We zijn erachter gekomen dat foto’s doorsturen in Konnect moeilijk is. Wilt u
uw foto doorsturen dan kan dit naar piramide@tinteltuin.nl
Binnenkort volgt er nog een verrassing en we hopen dat we iedereen weer snel
zullen zien.
VSO op vrijdag
Als de noodopvang voorbij is, zullen wij ook op vrijdag opengaan met de VSO

WELKOM
We verwelkomen onze kippen: Katrien, Piramientje, Kip Nugget en Vladder.
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