
  

 

 

 

 

 

 

 
9 oktober 2020 

 

Belangrijke data 
19 oktober Start herfstvakantie t/m 23 oktober 
 

Beste ouder(s), 

We zijn alweer zeven weken in het nieuwe schooljaar en de herfstvakantie is in zicht. De afgelopen 

weken is er al veel gebeurd. De leerkrachten en de kinderen in de  klas leren elkaar steeds beter 

kennen. Jammer genoeg zijn de maatregelen rond Corona ook steeds meer voelbaar in de school, 

maar gelukkig is iedereen in het team nog gezond.  

 

Corona en onderwijs op school 
Met het intreden van de herfst, merken we op school een toename in het aantal leerlingen, 
ouders/verzorgers en leerkrachten met (verkoudheids-)klachten. Dit heeft gevolgen voor ons 
onderwijs op school.  
 
Tot nu toe hebben we drie klassen een dag naar huis moeten sturen, omdat er geen vervanging was 
voor de leerkracht die getest moest worden. Tot nu toe is er in het team niemand besmet het virus. 
Ondanks dat we gebruik kunnen maken van de zogenoemde sneltest, is de praktijk toch dat een 
leerkracht twee tot drie dagen niet aanwezig is op school. Die dagen moeten we met elkaar 
overbruggen. Momenteel maken we met elkaar een plan van aanpak, waarin we vastleggen hoe we 
ons onderwijs vormgeven bij ziekte/afwezigheid, met als doel de doorgaande lijn van het onderwijs 
zoveel mogelijk te borgen. 
 
In deze zorgelijke tijd, is het zaak dat we op elkaar kunnen vertrouwen. U mag erop vertrouwen dat 
wij als school de richtlijnen en maatregelen als genoemd in het protocol basisonderwijs naleven, wij 
vertrouwen erop dat u dat ook doet. Alleen SAMEN houden we het coronavirus zo goed mogelijk 
onder controle. 
 
De afspraken nogmaals op een rijtje: 

• Is uw kind neusverkouden, hoest of niest hij/zij? Dan is uw kind welkom op school. 

• Vermoeden van koorts? Dan komt u uw kind halen. 

• Koorts of benauwdheidsklachten? Overleg met huisarts of GGD. 

• Heeft een leerkracht corona-gerelateerde klachten? Dan blijft de leerkracht thuis en laat zich 
testen. 

• Uitslag negatief, dan mag de leerkracht weer voor de groep. 

• Uitslag positief, dan blijft de leerkracht thuis. Mogelijk volgt er voor de kinderen onderwijs op 
afstand. 

• Geen vervanging voor de leerkracht beschikbaar? Dan vragen wij u uw kind thuis te houden. 
Mogelijk volgt er voor de kinderen onderwijs op afstand. 

 



Voortgang overblijf 
Ook bij de overblijf zijn de maatregelen rond corona voelbaar. Het is al meerdere keren 
voorgekomen dat er onvoldoende vrijwilligers en pedagogisch medewerkers zijn om tijdens de 
overblijf in de groep te zijn. Op die momenten doen we een extra beroep op het team om 
bijvoorbeeld met de kinderen te eten of mee naar buiten te gaan. Dit gaat dan ten koste van de 
lunchpauze van de leerkracht. Deze situatie dwingt ons tot opnieuw nadenken over onze 
schooltijden. De leerkrachten en de MR is gevraagd mee te denken over nieuwe schooltijden, met 
name over de invoering van een continurooster of een vijf-gelijke-dagenmodel. Binnenkort volgt over 
dit onderwerp een ouderpeiling. 

 

Te laat komen 
We zien dat er steeds meer kinderen te laat op school komen. Het te laat komen is de leerkrachten, 
de directie en sommige ouders een doorn in het oog. Laatkomers missen een deel van de les en 
verstoren die les voor de andere kinderen. Vaak te laat komen zorgt voor een achterstand en gaat 
ten koste van kostbare onderwijstijd. 
 
Na de herfstvakantie zult u merken dat we de afspraken rond te laat komen weer nieuw leven gaan 
inblazen. U wordt hierover nog geïnformeerd. Een eerste afspraak die ik met u wil maken is dat u 
aanbelt bij de voordeur als u te laat bent. Dit geldt met name voor de ouders van de kinderen in de 
klassen op de begane grond. Zij maken op dat moment dus geen gebruik van de deuren aan de 
straatkant van de school.  

 

Spaart u mee voor de schoolbieb?  
Tot en met 11 oktober 2020 is het Kinderboekenweek. De kinderen op school werken veel in het 
thema van deze week: ‘En toen?’ en het gaat dus over geschiedenis. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.  
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen 
met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
 Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale 
Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in bij de leerkracht van uw kind. 
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.  
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en we ontvangen een waardebon.  
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken in een Bruna-winkel.  
 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!  
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met 
ons of een Bruna-winkel op.  

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
We zien dat het aantal aanmelding voor nieuwe instroom in de kleuterbouw heel hard gaat. Er zijn 
dit schooljaar geen plekken meer voor kleuters. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er nog enkele 
plekken vrij. U krijgt voorrang als u een broertje of zusje wilt inschrijven, maar doe dit wel snel, want 
vol is echt vol. 
 
 
Ventilatie op De Piramide 
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is 
ontstaan, dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte 
houden van de stand van zaken. 



 
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via 
aerosolen een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit dit 
blijkt. Goede ventilatie is wel van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de 
overdracht van luchtweginfecties te beperken. 
 
Los van COVID-19, blijft het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere 
gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. 
De Piramide is uitgevoerd met een mechanische ventilatie met aanvoer van verse lucht en 
mechanische afvoer van de gebruikte lucht. In september zijn er verschillende metingen aan de 
luchtkwaliteit uitgevoerd. Hierbij zien we CO2 piekwaarden gedurende de lesdag ontstaan, die 
zonder extra te luchten, de maximale waarden niet overstijgen. 
 
Wij hebben een aantal maatregelen genomen: 

• De mechanische installatie in de school is maximaal ingeregeld en de filters zijn vervangen. 

• De textiele luchtkanalen in de school zijn gereinigd. 

• Alle lokalen zijn voorzien van een CO2 meters, zodat de leraar zicht houdt op de 
luchtkwaliteit en direct maatregelen kan treffen. 

 

Trias: proefles cadeau 
Trias heeft lange en korte cursussen muziek, dans, theater, musical, beeldend, mode en nieuwe 
media. Kinderen van de Piramide kunnen een GRATIS proefles volgen of cadeau doen met deze 
proeflesvoucher bij Trias in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ga voor meer informatie en 
aanmelden naar stichting-trias.nl of vraag direct een proefles aan door te mailen naar 
trias@stichting-trias.nl. Welke cursus kies jij? 
 

 
 

 
Trias: herfstvakantie theaterdag 
Droom jij ervan om een echte acteur of actrice te zijn? Geef je dan op voor de theaterdag van Trias! 
Ga in één dag aan de slag met de hilarische theatervoorstelling: 'Kinderen zijn de baas'. Een 
voorstelling over kinderen die heel graag volwassen willen zijn. Ze doen alsof ze president, dokter, juf 
of meester zijn, politieagent of advocaat. Ze nemen vooral 'de grote mensen wereld' een beetje op 
de hak. Want wat doen al die volwassenen soms raar. En eigenlijk is het toch best een beetje fijn om 
nog even kind te zijn. 
 
Datum: dinsdag 20 oktober 
Tijd: 10.00-16.30 uur 
Locatie: Cor Ruysstraat 2, Rijswijk 
Kosten: € 46,- of GRATIS op vertoon van de Ooievaarspas 
Docent: Tamara van Sprundel 
Aanmelden: stichting-trias.nl/cursus/herfstvakantie-theaterdag 
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