01 Actie fietsverlichting ‘ Lightwise’, groepen 6
Lightwise is een programma voor basisscholen waarin goede fietsverlichting voor
leerlingen centraal staat. De verlichtingsactie gaat plaatsvinden op vrijdag 13
november. Op deze ochtend moeten de kinderen van groep 6 hun fiets mee naar school
nemen om hun verlichting te laten controleren.
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02 Kinderen en … hun sociale talenten
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De komende weken staat het thema ‘Samen spelen en werken’ centraal in alle
groepen. Dit thema gaat over op een goede manier conflicten oplossen.
Bijvoorbeeld naar een ander luisteren of een compromis sluiten.

03 Vervolg ‘visie op spelen’ (3)
In de nieuwsbrief van september hebben wij onze ‘visie op spelen’ met u gedeeld en
in oktober hebben wij u meegenomen richting ons nieuwe speelplein.
De volgende twee dingen zijn belangrijk om te weten:
1. Er zijn minder tegels en we hebben gekozen voor drie soorten ondergrond (tegels,
een soort grind en houtsnippers). De laatste twee soorten zijn waterdoorlatend. Tevens
hebben we een ‘beekje’ op het plein en een waterpomp (bij de zandbak). Er zullen
kinderen zijn die ‘viezer’ thuiskomen dan u met ons vorige plein gewend bent.
2. Er is gekozen voor een uitdagend speelplein, waar kinderen op een natuurlijke
manier (creatieve) vaardigheden leren. Risicovol spel kan hier een gevolg van zijn. In
het stukje hieronder willen we daar de aandacht op vestigen.
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Ons nieuwe klimtoestel is ‘ingewikkelder’ dan de vorige klimtoestellen. Er zit meer
uitdaging in, zodat kinderen niet in één dag het klimmen in het klimtoestel al volledig
onder de knie hebben (zoals nu vaak wel het geval is). Het huidige klimtoestel biedt
meer uitdaging, maar daardoor brengt het meer risico met zich mee. Uiteraard zijn de
risico’s beperkt en is er een goede valgrond aangelegd, maar tegenover het woord
uitdaging staat wel het woord risico (leren is immers vallen en opstaan). Dit bekent dat
in onze ogen een ‘buil’ mag, want je bent bijvoorbeeld aan het oefenen met balanceren
en dat lukt niet in één keer.
Echter zijn onze toestellen en inrichting zo ontworpen, dat ieder kind op zijn eigen
niveau erop kan spelen. Het klimtoestel kan op verschillende niveaus beklommen en
doorlopen worden.
Kinderen die niet graag een risico nemen, kunnen dus evengoed goed en prettig op ons
speelplein spelen. We hebben bij de inrichting rekening gehouden met ieder kind.
De planning loopt nog steeds in de pas en we verwachten dat de werkzaamheden in
week 45 worden afgerond. We bekijken de bouw op afstand (dat is eigenlijk ook wel
bijzonder) en kijken er naar uit om het speelplein te kunnen betreden.
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04 Inschrijving basisschool
Wanneer uw kind geboren is in 2017 of 2018, verzoeken wij u om uw zoon of dochter
zo spoedig mogelijk in te schrijven voor de basisschool. U kunt een inschrijfformulier
aanvragen via de mail: hennie.blonk@agora.nu.

05 Mediamasters, groepen 7 en 8
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MediaMasters leert leerlingen van de groepen 7 en 8, ouders en leerkrachten meer over
sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten,
vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag. MediaMasters bestaat dit
schooljaar uit twee onderdelen: de Game en de Club. De MediaMasters Game is een
crossmediale game voor in de klas en thuis, die wordt gespeeld tijdens de Week van de
Mediawijsheid van 6 t/m 13 november. Gedurende vijf speldagen worden leerlingen
uitgedaagd om de hoofdrolspelers uit de game te helpen en MediaMissies op te lossen
die te maken hebben met mediawijsheid. Het doel is dat aan het eind van de week
iedere leerling zijn MediaMasters-diploma behaalt!

Activiteiten
6 t/m 13 november
Week van de Mediawijsheid
13 november
Actie fietsverlichting
‘Lightwise’, groepen 6
23 november
Studiedag (alle kinderen vrij,
Peuterspelen en BSO open)

06 PoVo, groepen 8
De geplande informatieavonden voor ouders in november en december waren bedoeld
om hen te informeren over het (Zaanse) voortgezet onderwijs. Vanwege de huidige
omstandigheden, heeft het Onderwijsplatform Zaanstad (waarin alle schoolbesturen
zitten) besloten deze avonden dit jaar te laten vervallen. De ouders en de groep 8
leerlingen worden zoals elk jaar middels de basisscholen, keuzegids en de website
geïnformeerd. Ter vervanging van de informatieavond en ter aanvulling in het belang
van ouders en leerlingen in hun oriëntatie op de overstap, zullen wij van alle VOscholen informatie verzamelen en dit verwerken op www.povo-zaanstreek.nl.
Leerlingen, ouders en de PO-scholen kunnen dit raadplegen en met elkaar delen.

07 Verificatieonderzoek door onderwijsinspectie
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Op dinsdag 10 november wordt de Piramide onderzocht door de onderwijsinspectie.
De focus van dit onderzoek zal gericht zijn op het ‘stelsel van kwaliteitszorg’ en op de
‘onderwijskwaliteit’. We zullen een presentatie houden hoe wij deze onderwerpen
vormgeven op de Piramide en er zal een open gesprek zijn met directie, interne
begeleiding en een aantal leerkrachten. Het onderzoek vindt op afstand plaats (via
videobellen). We zijn nu ruim een jaar onderweg om ons begrijpend luisteren & lezenen rekenonderwijs te verbeteren en worden ons daarnaast ook steeds meer
‘kwaliteitsbewust’. We horen graag van de onderwijsinspectie terug hoe zij tegen onze
ontwikkelingen aankijkt en hopen hier feedback op te ontvangen.
We houden u van het resultaat op de hoogte.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op
30 november

08 Kinderopvang
3+ groep
Wist u dat wij sinds september een 3+ groep hebben op De Piramide? Deze groep is
een groot succes. Wij nog enkele plaatsen open hebben, ook wanneer uw kind over
2 tot 6 maanden 4 jaar wordt? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Britt
van Elsacker: b.vanelsacker@tinteltuin.nl
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We zijn begonnen! (door Priska)
We zijn begonnen met het nieuwe BSO beleid en we zijn erg enthousiast het
programma ingestapt. Hoe kunnen wij kinderen stimuleren om, vanuit hun eigen ik,
beslissingen te nemen? Een enorme uitdaging voor ons als pedagogisch experts!
Spannend maar ook leerzaam. Met de start van de training zijn we begonnen meer
inzicht te krijgen in het nieuwe beleid, daarnaast worden we door onze pedagogisch
coach Mabel en senior Bilonca gecoacht. Het is een hele bewustwording de kinderen
volledig te betrekken bij de dag, zij mogen hem echt zelf ontwerpen, de kinderen zijn
coöperatief en vooral samenwerkend.
Dat is natuurlijk hartstikke fijn om te zien en wij zijn benieuwd hoe het zich verder
gaat ontwikkelen! We nemen hiervoor de tijd, maar wij doen het gelukkig samen!
Vakanties
De herfstvakantie was een groot succes! De kinderen hebben genoten
en wat zit er ontzettend veel leven in onze sloten en bosjes. We
hebben zelfs nog een egeltje en een heleboel salamanders gespot.
In de kerstvakantie is ons thema: een piekfijne Kerst!
We gaan kerstsokken pimpen, rocken op onze sokken tijdens
het kerstsokkenbal en brengen een bezoekje aan de geheime kamer
van de stoute kerst-elf.
Naast allerlei kerstactiviteiten staan er ook typische winterse
activiteiten op het programma zoals snowball games of het
vuurwerksportspektakel!
Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit kerstprogramma!
Daarnaast hebben de kinderen ook nog genoeg ontwerpruimte voor hun eigen ideeën in
de kerstvakantie. Komt uw kind ook de kerstvakantie bij ons?
U kunt zich aan- en afmelden via onze nieuwe ouderapp Konnect!
Bent u geen klant, maar wilt u uw kind een dagje en/ of aantal dagen laten komen
tijdens de vakantie? Stuur een mail naar vakantieopvang@tinteltuin.nl en u krijgt
spoedig bericht van ons.
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09 Digiborden, groepen 3 t/m 8
Bij deze groepen zullen in de week van 23 november nieuwe moderne digiborden
worden geïnstalleerd. Deze BenQ digiborden bieden veel meer mogelijkheden en
hebben meer functies dan de oudere borden. Het is altijd fijn om met nieuwe frisse
materialen en dit geval ook met helder beeld te kunnen werken.

Verjaardag
De volgende leerlingen
zijn jarig in november:
Iza, Kyra, Joes, Jelle, Eevi,
Eve, Vajenna, Matthias,
Rianne, Jacob, Kyra, Sylvie,
David, Fien, Marouan, Jens,
Lisandro. Kian, Djennah,
Manu, Yfke, Kenneth,
Melody, Loïs, Sarah, Mick,
Daley, Ela, Maarten

Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne
dag toegewenst!

Welkom!
De volgende kinderen heten wij
van harte welkom:
Claudio, Lizzy, Aurelio ,
Auriano, Jean Luca, Toby

