
  

  

 

 

 

 

 

 

 
6 juli 2020  

 

 

Belangrijke data 

7 juli Overleg Oudervereniging 

8 juli BBQ team afscheid en welkom nieuwe collega’s 

10 juli Rapporten mee 

13 juli Overleg MR  

15 juli Afscheid groep 8 

17 juli  12.15 uur start zomervakantie t/m 28 augustus  

 
De jaarplanning met vakanties, studiedagen en margedagen volgt in de laatste week voor de 
zomervakantie. 
 

 

Beste ouder(s), 
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar leest u informatie over de overblijf, nemen we afscheid 
van collega’s, verwelkomen we nieuwe collega’s en vertellen we u alvast iets over de start van het 
nieuwe schooljaar. Ook vindt u de planning voor de laatste twee weken van het schooljaar.  
 
Saskia Zaat 
Directeur De Piramide 

 

Geen wisseldag, wel kennismakingsdag 

Normaal gesproken gaan de kinderen in de laatste week voor de zomervakantie een uurtje wennen 
in hun nieuwe groep. Dit wenuurtje gaat dit schooljaar niet door. De reden is dat onze nieuwe 
leerkrachten niet aanwezig kunnen zijn. Zij werken nu nog op hun huidige school. In plaats daarvan 
gaan we op 31 augustus kennismaken. 
 

 

Maandag 31 augustus; de eerste schooldag 
Natuurlijk gaan we eerst genieten van een heerlijke zomervakantie. De start van het nieuwe 
schooljaar zal anders zijn dan u van ons gewend bent.  
 
Op maandag 31 augustus bent u samen met uw kind welkom voor een kennismakingsgesprek met de 
leerkracht(en). Deze dag is dus geen normale schooldag, maar staat geheel in het teken van 
kennismaken met elkaar. U kunt uw verwachtingen voor het nieuwe schooljaar uitspreken en de 
leerkrachten vertellen u en uw kind wat er allemaal in de nieuwe groep staat te gebeuren. Op 
maandag 17 augustus krijgt u via Social Schools bericht over het inschrijven. De allereerste schooldag 
met de hele klas is dinsdag 1 september. 
 



CITO 

De afgelopen weken hebben we bij de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 de Cito-toetsen afgenomen. 
In de nieuwsbrief van juni heeft u kunnen lezen dat we deze toetsen gebruiken om te zien hoe ver de 
kinderen zijn met de leerstof, dus niet als ‘officieel’ meetmoment. 
 
De uitslagen gebruiken we om na de zomervakantie het onderwijs in de nieuwe groep zo goed 
mogelijk af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben. In de laatste week van de zomervakantie 
gaat het team met de uitslagen aan de slag. Tijdens het kennismakingsgesprek op maandag 31 
augustus kunnen de leerkrachten u dus vertellen waar uw kind en de groep in het nieuwe schooljaar 
aan gaan werken. 
 

Stand van zaken overblijf 

Meerdere ouders hebben gevraagd of we al meer weten over de overblijf in het nieuwe schooljaar. 
Dat vind ik een logische vraag, omdat u waarschijnlijk afspraken heeft, of moet maken met uw 
werkgever. Jammer genoeg kunnen we nog geen duidelijkheid geven. 
 
Het dossier overblijf kent een aantal pijnpunten waarover we nog voor de zomervakantie besluiten 
moeten nemen. 
 In het schooljaar 2018-2019 zijn er teveel overblijfdagen in rekening gebracht. U heeft recht op 

teruggave van het teveel betaalde. 
 Door de coronamaatregelen is er geen overblijf geweest in de periode maart tot juni. Vanaf juni 

is er geen overblijf omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn. U heeft echter wel betaald voor deze 
overblijf. U heeft recht op teruggave van het teveel betaalde. 

 De kosten voor de overblijf nemen toe doordat we meer inzet van pedagogisch medewerkers 
vanuit Up nodig hebben. Dit betekent dat u meer zal moeten gaan betalen voor de overblijf van 
uw kind(eren).  

 
We zijn hierover in gesprek met Stichting Rijswijkse Kinderopvang en de MR. Zodra we meer 
duidelijkheid hebben over bovengenoemde zaken krijgt u hierover een aparte brief. Het is onze 
bedoeling om u nog voor de zomervakantie te informeren. 
 
 

Vrijwilligers gezocht voor de overblijf 

Op dit moment werken we met een continurooster, omdat er een tekort aan vrijwilligers voor de 
overblijf is. Een aantal ouders heeft zich inmiddels aangemeld als vrijwilliger. Deze ouders worden 
uitgenodigd voor een gesprek met Anjana Sewnath van Up Kinderopvang. 
 
Voor het nieuwe schooljaar komen we nog een aantal vrijwilligers tekort. De overblijf is er alle dagen 
van de week, behalve op woensdag, van 12.00 tot 13.30 uur. Het gaat om vaste momenten in de 
week. Als vrijwilliger bij de overblijf ontvangt u voor uw inzet een kleine vergoeding! 
 
Mocht u de kinderen en ons één of meerdere dagen willen helpen dan kunt u terecht bij Anjana 
(TSO-coördinator van de SRK) of Saskia Zaat (directie). Via email kan ook: 
tsopiramide@kinderopvang-plein.nl of szaat@bsdepiramide.nl.  
 
U zou ons en de kinderen daar ontzettend mee helpen! 
 

  



Uitschrijfformulier 

Als uw kind(eren) na de zomervakantie niet meer terugkeren op De Piramide, wilt u dan een 
uitschrijfformulier ophalen bij Maurice? Dit geldt niet voor de kinderen die nu in groep 8 zitten. 
 

 

Afscheid en welkom 

Dit schooljaar telt nog twee weken. Deze weken staan in het teken van afronden, opruimen en 
voorbereiden. U weet dat we afscheid gaan nemen van een aantal collega’s. Op 17 juli is hun 
allerlaatste werkdag op de Piramide. 
 
Dag Colinda, Hèlen, Hanna, Ruud, Sabine, Helen en Marcel. We vinden het jammer dat jullie weggaan 
en wensen jullie heel veel plezier en succes op jullie nieuwe school! 
 
We hebben u ook verteld dat we veel nieuwe collega’s krijgen. Welkom Petra, Natasja, Fia, Lisa, 
Barbara, Annemarie, Mick en Steven. We vinden het fijn dat jullie bij ons komen werken en we 
wensen jullie heel veel plezier en succes op De Piramide! 
 

 

Bedankt! 

Na bijna 7 jaar op de Piramide gewerkt te hebben, neem ik op vrijdag 17 juli afscheid. 
Ik ga het nieuwe schooljaar starten op basisschool De Kameleon in Den Haag. 
Ik heb er ontzettend veel zin in, maar tegelijkertijd vind ik het moeilijk om afscheid te nemen  
van de Piramide. 
 
Ik kijk terug op mooie jaren, waarin ik met de kinderen, u als ouder, de oudervereniging, de MR en 
natuurlijk met het team prettig heb samengewerkt. Bedankt! 
Ik wens iedereen een mooie toekomst in goede gezondheid! 
 
Colinda Rodenburg (groep 8) 
 

 

Babynieuws 

Vorige week heeft juf Jolien goed nieuws met ons gedeeld. In januari verwachten zij en haar man hun 
eerste kindje. Van harte gefeliciteerd Jolien en Danny!  
 
Op 17 juni is Sepp Mart geboren. Baby Sepp is de zoon van juf Dewi en haar partner Roland. Van 
harte gefeliciteerd Dewi en Roland en veel geluk met de kleine! 
 


