
  

  

 

 

 

 

 

 

Nummer 7                   21 februari 2020 

Belangrijke data 
24 februari t/m 28 februari: voorjaarsvakantie 

 2 maart: Ouders ontvangen de Cito resultaten 

                 MR vergadering 

 3 maart: logopedische screening voor 5 jarige kleuters 

12 maart: 10 minuten gesprekken 

16 maart: Voorstelling vanuit Plaswijckpark 

17 maart; 10 minuten gesprekken 

19 maart: Kangoeroewedstrijd – rekenen voor sterke rekenaars 

25 maart: De Grote Rekendag met heel de school. Thema getallenfabriek 

 1 april: Studiedag, de leerlingen zijn vrij 

 

 
 

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs 
 

Schoolreisje 
Beste ouders,  
 
Graag wil ik enige toelichting geven over het schoolreisje.  
 
Zoals u allen weet, hebben wij op school een oudervereniging. Zij verzorgen, in samenwerking met 
het team, leuke activiteiten (carnaval, kinderboekenweek, spelletjesdag enz. ) voor de leerlingen van 
De Piramide.  De kinderen genieten hier enorm van. De oudervereniging vraagt hiervoor een bijdrage 
van €20,00 voor het gehele schooljaar.  
 
Buiten de activiteiten wil de oudervereniging ook jaarlijks een schoolreisje organiseren. Hier wordt 
een vergoeding van € 30,00 voor gevraagd. Met de voorzitter heb ik gesprekken gevoerd over het 
schoolreisje. Hier kwam onder meer de zorg vanuit de oudervereniging naar voren dat er geen 
schoolreisje geregeld kan worden als de benodigde financiën daarvoor niet aanwezig zijn. Er is toen 
ook gesproken over het uitsluiten van leerlingen  van de schoolreis. Ik ben daar niet akkoord mee 
gegaan. Buiten dat ik vind dat we als school een gemeenschap zijn waar iedereen moet kunnen 
deelnemen aan het reguliere onderwijsprogramma en de extra aangeboden activiteiten is het 
wettelijk ook nog eens niet toegestaan.  Vanuit de overheid mogen alle scholen in Nederland geen 
leerlingen buitensluiten van aangeboden activiteiten. Wij houden ons aan de wet en sluiten dus 
geen kinderen uit. 
 
Het is de keuze en de wens  van de oudervereniging om op schoolreis te willen gaan met de kinderen 
van De Piramide. Maar zij lopen er tegenaan dit niet te kunnen organiseren omdat ouders niet willen 



betalen, voordat bv bekend is waar de schoolreis naar toe gaat. Wanneer zij niet voldoende financiën 
hebben kunnen zij geen afspraken gaan maken met bv een busmaatschappij.   
 
Het klopt dus dat wanneer de financiële middelen onvoldoende zijn, de oudervereniging ervoor kiest 
om het schoolreisje niet door te laten gaan voor alle kinderen omdat we of allemaal wel gaan of 
allemaal niet. Nogmaals dit is het uitvoeren van de wet waar de oudervereniging zich vanuit de  
school aan moet houden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Hèlen Jutte 
 
Adjunct-directeur 
Vanaf maandag 2 maart komt Harro Veerman de school ondersteunen. Harro is adjunct directeur 
binnen de Laurentiusstichting en zal tijdelijk,  gedurende een aantal maanden op onze school 
werkzaam zijn. Harro heeft al de nodige ervaring als adjunct directeur op andere scholen. We zijn blij 
met zijn komst. Zo kunnen we achterstallige zaken zoals bv het up to date houden van de website 
aan gaan pakken. We wensen Harro een fijne en leerzame tijd toe op De Piramide.  
 
Foute datum zomervakantie 2020 
In de jaarplanning van dit schooljaar staat een foute datum wat betreft de zomervakantie. Er staat 
dat de zomervakantie duurt t/m 31 augustus maar dit moet 28 augustus zijn. De school start weer op 
maandag 31 augustus.  
 
Filmpje link 
Heeft u het filmpje van onze school al gezien! Zo niet hierbij de link. Leuk om eens te bekijken en te 
delen met anderen. Het filmpje staat ook op de website van onze school.  
 
https://laurentius-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hjutte_bsdepiramide_nl/EZKGZDUQyJJFvfX5tRuB7sIBjZCbyyHu_x
EYaRUb85XpEA?e=aQ5yRf 
 
 
Nieuwe directeur 
Vorige week hebben we naar u gecommuniceerd dat Saskia Zaat per 1 mei onze nieuwe directeur 
wordt. Afgelopen woensdag, tijdens de studiedag, heeft zij kennis gemaakt met het team en heeft ze 
het schoolgebouw bekeken. Saskia was enthousiast over het gebouw en heeft met vele collega’s al 
een praatje gemaakt. We hebben met elkaar koffie gedronken en Saskia heeft ook iets over zichzelf 
verteld. Saskia straalde het uit dat ze er enorm veel zin in heeft om 1 mei op De Piramide te 
beginnen.  
 
10 minuten gesprekken 
Op donderdag 12 en dinsdag 17 maart zijn er 10 minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 7. 
Tijdens deze gesprekken worden de Cito resultaten van de groepen 3 t/m 7 en de KIJK registraties 
van de groepen 1/2  met u besproken en eventueel andere zaken die er voor u of de leerkracht toe 
doen. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen ook welkom bij de gesprekken.  
Wij willen dit keer alle ouders spreken. Na de voorjaarsvakantie zal u via Social Schools een 
uitnodiging ontvangen om uw in te schrijven voor één van deze twee dagen.  
 
Plaswijckpark 
Vorig schooljaar hebben de groepen 1 t/m 4 hun schoolreis gehad naar Plaswijckpark. De 
oudervereniging heeft destijds een activiteit ingekocht welke niet was bevallen. De oudervereniging 
is in gesprek gegaan met  Plaswijckpark  en zij hebben een compensatie aangeboden. Op 
maandagmiddag 16 maart komen zij een optreden op school verzorgen voor de groepen 1 t/m 5. De 

https://laurentius-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hjutte_bsdepiramide_nl/EZKGZDUQyJJFvfX5tRuB7sIBjZCbyyHu_xEYaRUb85XpEA?e=aQ5yRf
https://laurentius-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hjutte_bsdepiramide_nl/EZKGZDUQyJJFvfX5tRuB7sIBjZCbyyHu_xEYaRUb85XpEA?e=aQ5yRf
https://laurentius-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hjutte_bsdepiramide_nl/EZKGZDUQyJJFvfX5tRuB7sIBjZCbyyHu_xEYaRUb85XpEA?e=aQ5yRf


voorstelling zal plaatsvinden in de speelzaal. De leerlingen boffen met zo’n “mondige” 
oudervereniging! Hierdoor kunnen de leerlingen t/m groep 5 genieten van een leuke voorstelling.  
 
Kangoeroewedstrijd voor sterke rekenaars 
De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel 
scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen in de groepen 3 t/m 8 wordt gemaakt. In 
Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen. Op onze school doen 41 
kinderen mee 
 
Het gaat om vierentwintig tot dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje 
creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. 
Welke?  
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie haalt de eindstreep 
zonder te struikelen? 
 
Een voorbeeld van zo een opdracht.  

 
De Grote Rekendag 
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. 
Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen 
meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. 
De dag wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en 
Vlaanderen doen mee. 
 
Het thema van de Grote Rekendag 25 maart 2020 is “De Getallenfabriek”. We hebben maar 10 cijfers 
(0 t/m 9), maar daarmee kunne we verder tellen dan het aantal atomen in het heelal…… De 
Leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen.  
 
Op De Piramide zullen de groepen 1/2, ¾, 5/6, 7/8 hierbij samen optrekken. We wensen de kinderen 
een leerzame en boeiende rekendag toe.  
 

 

 



Meester/juffendag - Carnaval 
Op vrijdag 21 februari kwamen veel kinderen verkleed naar school om de verjaardag van hun juf of 
meester en carnaval te vieren. De groepen 1 t/m 4 hebben een deel van de ochtend doorgebracht in 
de groep en het andere deel werden spelletjes gespeeld op de begane grond, de speelzaal en de 
eerste verdieping van de school zoals blikgooien, stoelendans, touw trekken, sjoelen enz.  Ook 
werden de kinderen verwend met popcorn, een suikerspin en drinken. De kinderen hebben weer 
enorm genoten van deze gezellige dag.  

 
 
 
 
 
TSO 
Wij zijn ontzettend hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die op een actieve manier toezicht willen 
houden op een groep kinderen tijdens hun middagpauze. Op dit moment hebben wij niet genoeg 
vrijwilligers wanneer er bv iemand uitvalt door ziekte of iets dergelijks. Om de tussenschoolse opvang 
(TSO) goed te laten verlopen, hebben we echt veel meer vrijwilligers nodig, vandaar deze dringende 
oproep. 
 
Op De Piramide werken we samen met Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Zij coördineren de 
tussenschoolse opvang (TSO) onder leiding van Anjana (coördinator TSO). Verder zijn er nog 
pedagogische medewerkers (pmw'ers) werkzaam aangevuld met vrijwilligers. 
 
Mocht u de kinderen en ons één of meerdere dagen willen helpen dan kunt u terecht bij Anjana 
(TSO-coördinator van de SRK) of Hèlen Jutte (directie). Via email kan ook: 
tsopiramide@kinderopvang-plein.nl. of hjutte@bsdepiramide.nl. U zou ons en de kinderen daar 
ontzettend mee helpen. 
 
En mocht u twijfelen, kom gerust eens langs om een kijkje te nemen of voor een gesprekje. 
NB. Mocht u besluiten vrijwilliger te worden bij de TSO dan ontvangt u voor uw inzet een kleine 
vergoeding! Komt u ons helpen!!!!! 



 
Schoolvakantie 2020-2021 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Pasen  2 t/m 5 april 2021 

Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren  23 en 24 mei 2021 

zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

   
In het schema treft u de vakanties aan van schooljaar 2020 – 2021. 
In juni wordt de jaarplanner voor schooljaar 2020 – 2021 met u gedeeld waarin ook de studiedagen 
opgenomen zijn. Dit zijn ook nog vrije dagen voor de kinderen.  
  
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het team van De Piramide/Üp Kinderopvang – Brede School Stationskwartier 

 
 
 

Kijkt u ook eens op de website of de school-app voor de meest actuele informatie! 
www.bsdepiramide.nl 

http://www.bsdepiramide.nl/

