01 Vanuit de MR

Nieuwsbrief
de Piramide
Mei 2021

Een aantal ouders heeft de MR gevraagd of een continurooster te realiseren is
op de Piramide.
Dit is niet eenvoudig om de volgende drie redenen:
- We willen het betaalbaar houden voor de ouders (op dit moment hebben de
ouders de keus en is betaling alleen verplicht als ouders TSO afnemen).
- We willen geen onderwijsgeld in de opvang stoppen (bepaalde scholen
kiezen hiervoor, maar wij vinden dat het onderwijsgeld naar het onderwijs
moet). Hierdoor hebben wij meer geld voor ondersteuning en passend
onderwijs.
- We willen ons (zo goed als mogelijk) aan de CAO houden voor de
teamleden.
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Met de bovenste drie vragen in het achterhoofd zijn we een onderzoek gestart
onder de teamleden. Waarbij we de volgende acties hebben ondernomen:
- er is informatie opgehaald over verschillende continuroosters bij andere
scholen
- de wet- en regelgeving is bekeken en doorgenomen
- het onderwijspersoneel heeft met elkaar bekeken hoe de financiën betaalbaar
(en niet vanuit onderwijs) konden worden georganiseerd.
Na uitvoerige verkenning binnen het team blijkt het niet passend om een
continurooster in te gaan voeren. Bij een betaalbare variant moet onderwijsgeld
worden ingezet én het past hierdoor ook niet binnen de CAO.
De MR heeft het advies gegeven om de huidige schooltijden (zoals deze zijn
voor ‘coronatijd’) aan te houden, omdat het continurooster niet op een goede
manier realiseerbaar is. De huidige schooltijden (met een pauze op maandag,
dinsdag en donderdag) zullen minimaal 5 jaar gehandhaafd blijven. Indien er
na deze termijn opnieuw de behoefte onder ouders voor een continurooster
ontstaat, zullen we dit opnieuw overwegen en onderzoeken.

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.

Inhoud

02 Schoolreisjes 1 t/m 7
Op 17, 18 en 20 mei hoopten we met de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis
te gaan… dit is echter door het aanhoudende coronavirus nog niet mogelijk. Zo
mogen we nog geen groepen mengen (hierdoor worden de kosten voor de bus te
hoog), mogen we nog geen ouders vragen voor de begeleiding, zijn de parken nog
niet geopend en bestaat de kans dat één van deze groepen in quarantaine moet.
We kijken naar mogelijkheden in het nieuwe schooljaar en zullen een deel van de
ouderbijdrage aan u terugbetalen. Hierover wordt u op een later tijdstip
geïnformeerd.
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De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op
28 mei

03 Vakantierooster/ studiedagen 2021-2022 (onder voorbehoud)
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Voorjaar
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Pasen

Koningsdag

16-10-2021
t/m
24-10-2021
25-12-2021
t/m
09-01-2022
19-02-2022
t/m
27-02-2022
16-04-2022
t/m
18-04-2022
27-04-2022

Mei

Hemelvaart

Pinksteren

Zomer

30-04-2022
t/m
08-05-2022
26-05-2022
t/m
29-05-2022
04-06-2022
t/m
06-06-2022
16-07-2022
t/m
28-08-2022

10 t/m 12 mei
Kamp groep 8
13 t/m 16 mei
Hemelvaartweekend
14 mei
Peuterspelen en BSO open
22 mei t/m 24 mei
Pinksterweekend
25 mei
Studiedag
Peuterspelen en BSO open

Verjaardag
Studiedagen

Alle kinderen zijn in 2021 - 2022 vrij i.v.m. studiedagen voor het
onderwijspersoneel op:
Woensdag
22-09-2021
Maandag
22-11-2021
Vrijdag
18-02-2022
Vrijdag (Goede Vrijdag)
15-04-2022
Maandag
25-04-2022
Dinsdag
26-04-2022
Donderdag
28-04-2022
Vrijdag
29-04-2022
Dinsdag (Derde Pinksterdag)
07-06-2022
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Activiteiten

De meeste studiedagen zijn gekoppeld aan een vakantie/ of lang weekend en
betekenen het volgende voor het vakantierooster 2021-2022:
- De voorjaarsvakantie begint op 18-02-2022
- De Meivakantie begint op 23-04-2022
- Het Pinksterweekend is t/m 07-06-2022

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

Welkom
De volgende kinderen heten
wij van harte welkom:
Thijn, Mourad, Khadija,
Soufiane

04 Herdenking 4 mei
Christiaan Smit legt op
dinsdagochtend 4 mei namens de
Piramide een bloemstuk bij het
monument in het Koogerpark.

05 Kinderopvang
Wij zijn bezig met het programma ‘Jongleren in het verkeer’, het is een
ontzettend leuk thema en de kinderen vinden het fantastisch.
Verkeersopvoeding begint al op zeer jonge leeftijd. Door te vertellen wat je
doet en regelmatig met je kind te wandelen en te fietsen leren kinderen al
spelenderwijs de gedragingen in het verkeer.
De rol van ouders in het verkeer
Ouders hebben een belangrijke rol in de verkeerseducatie van hun kinderen.
Juist van hen leren kinderen goede vaardigheden in het verkeer. Geen wonder,
want uit onderzoek blijkt dat kinderen het meeste leren van ‘volwassenen die
veel voor hen betekenen’. Kinderen leren immers door na te doen wat zij
anderen zien doen, voornamelijk van voorbeeldfiguren zoals ouders. Vertellen
wat goed en slecht is is belangrijk, maar onvoldoende. Juist het gedrag zullen
zij overnemen.
We sluiten dit belangrijke thema af met een ‘online’ ouderbijeenkomst op
dinsdag 18 mei van 19.00 – 20.30 uur. Het leuke aan deze bijeenkomst is, dat u
filmpjes te zien krijgt van uw eigen kind/ kinderen gedurende het thema.
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Sluiting dagen peuterspelen
Wij zijn gesloten op de volgende dagen:
maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: meivakantie
donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag
Let op: op vrijdag 14 mei en dinsdag 25 mei zijn wij wel open.
Opening BSO
Wat zijn wij blij dat we alle kinderen weer mogen begroeten op de BSO. We
hebben de kinderen ontzettend gemist. De eerste twee weken staan voor de
kinderen in het teken van ‘wennen’. We hebben elkaar zo lang niet gezien en

gesproken. We willen de kinderen weer laten wennen aan de groep, de
vriendjes en vriendinnetjes in de groep en hoe het ook alweer zat met onze
nieuwe werkwijze.
De eerste week van de vakantie (studiedagen) mogen de kinderen die altijd in
de schoolweken komen, naar de BSO komen. Deze week zit in het contract.
Voor de tweede week (vakantie 3 t/m 7 mei) heeft u een flexibel- en/ of
vakantiecontract nodig. U kunt ook een losse dag afnemen. We hebben nog
enkele plaatsen beschikbaar. U kunt bij Karina vragen naar de mogelijkheden
via k.knaap@tinteltuin.nl
We hebben de komende twee weken weer allemaal leuke activiteiten op het
programma staan. U kunt in Konnect kijken naar het activiteitenprogramma.
We bieden het activiteitenprogramma aan, maar kinderen mogen zelf hun dag
indelen.
Woensdag 5 mei hebben de oudste kinderen een uitstapje naar natuurspeeltuin
De Natureluur in Amsterdam. Vrijdag 7 mei gaan de jongste kinderen naar
natuurspeeltuin de Natureluur in Amsterdam. Ons advies: trek uw kind/
kinderen kleren aan die vies mogen worden.

Speelplein - waterpomp
Vanaf 26 april kunnen kinderen weer spelen met de waterpomp!
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