
  

  

 

 

 

 

 

 

Nummer 1                3 september 2019 

Belangrijke data 
17 september: algemene ledenvergadering van de Oudervereniging 

18 - 20 september: groep 8 is op kamp 

26 september en 1 oktober: : kennismakingsgesprekken 

 
 

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

Schooljaar 2019-2020 
Na een fijne vakantie en een studiedag voor het team, is afgelopen maandag het schooljaar gestart. 
Binnen onze school zijn nieuwe gezichten te zien. In groep 1/2B is Corinne Olsthoorn (ma t/m do) 
gekomen, in groep 5A Evelien Wit (ma t/m vrij), in groep 6B Willem van Dijk (di-do-vrij)  en in groep 
7B Marcel van Rijn (di t/m vrij). Ook komt Dyonne van Boheemen als onderwijsassistente ons team 
versterken. Wij wensen onze nieuwe collega’s een fijne tijd toe op De Piramide. 
 
Probleem formatie schooljaar 2019-2020 deels opgelost 
Voor de zomervakantie hebben we u op de hoogte gesteld dat we de formatie helaas niet rond 
hadden doordat een sollicitant zich teruggetrokken had. We hadden al aangegeven om tijdens de 
vakantie op zoek te blijven naar een leerkracht voor groep 6B. We kunnen u mededelen dat dit 
gelukt is. We zijn blij om mevr. Joan Hooplot voor twee dagen te hebben kunnen aantrekken. Zij 
komt naast Willem van Dijk te werken, in groep 6B. Joan werkt op maandag en woensdag en Willem 
zal op dinsdag, donderdag en vrijdag werken. We wensen Joan een fijne tijd met de leerlingen, 
ouders en collega’s van de Piramide. 
 
Voor de maandag in groep 7B en de vrijdagochtend in groep 4A en de vrijdagmiddag in groep 8B zijn 
we ook nog op zoek naar een leerkracht. Zodra daar meer over bekend is, wordt u geïnformeerd.  
 
Dit betekent dus dat de brief die u op 17 juli 2019, vóór de zomervakantie, heeft ontvangen over het 
plan om de onderwijstijd van beschikbare leerkrachten en groepen die per toerbeurt vrij zouden zijn, 
komt te vervallen. Alle kinderen worden dus gewoon op school verwacht, er zijn dus geen groepen 
vrij! 
 
We zijn erg blij dat het uiteindelijk toch gelukt is om de formatie in groep 6B sluitend te krijgen. 
 
Wisseling Adrienne Hendriks en Judy Koeleman  
In het formatieplan, zoals u dit voor de zomervakantie is gepresenteerd,  stond Adrienne Hendriks op 
woensdag voor groep 3A en Judy Koeleman voor groep 5B.  
Adrienne werkt op vrijdagmiddag in groep 5B en zal daarom ook op woensdagochtend in deze groep 
gaan werken. Zo hebben de leerlingen van groep 5B gedurende de week twee leerkrachten i.p.v. 
drie. Judy Koelman zal dus op woensdagochtend in groep 3A te vinden zijn.  
 
 



Nieuwe enthousiaste vrijwilligers voor de tussen schoolse opvang gezocht!!!!! 
Zoals u weet kunnen leerlingen tegen een vergoeding overblijven. De overblijf is in handen van de 
SRK, samen met een groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers begeleiden de kinderen tegen een kleine 
vergoeding tijdens het eten en het buitenspelen, samen met de pedagogische medewerkers van het 
SRK. Deze mensen zijn enthousiast en werken onder begeleiding van Anjana Sewnath. Door deze 
constructie is de tussenschoolopvang betaalbaar voor ouders.  
 
Op dit moment hebben we echter een tekort aan vrijwillige begeleiders. Daarom is de school, samen 
met SRK, op zoek naar nieuwe vrijwilligers om met name de jongere kinderen (groepen 1/2) tijdens 
de overblijf te begeleiden. Is er een ouder, opa, oma, buurvrouw, vriendin, collega, oudere scholier 
die in de gelegenheid is om maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag van ongeveer 12.00 uur tot 
13.45 uur een groep kinderen te begeleiden en lijkt u dit leuk werk, dan willen we u uitnodigen om 
contact op te nemen met Anjana Sewnath (tsopiramide@upkinderopvang.nl) of Hèlen Jutte 
(hjutte@bsdepiramide.nl) . U zult hier een kleine vergoeding voor ontvangen.  
 
Komt u gerust eens meelopen of kijken tijdens de overblijf wanneer u geïnteresseerd bent. We 
hopen snel het team van de tussen schoolse opvang uit te kunnen breiden met nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers! Alleen op die manier kan de bestaande constructie behouden blijven. 
 

  
 
 
Kennismakingsgesprekken 
Op 26 september en 1 oktober staan de kennismakingsgesprekken met de leerkrachten gepland (zie 
jaarplanning). In de groepen 5 t/m 8 mag uw kind aansluiten bij het gesprek. Wij willen graag iedere 
ouder spreken. U krijgt hiervoor binnenkort een digitale uitnodiging, via onze school-app. 
 
 
Up-to-date 
Om niets te missen van alle informatie (wat er in de klas gebeurt of algemene informatie) via onze 
school-app, dient u ervoor te zorgen dat uw emailadres bij ons bekend is. Daarom dient u de 
formulieren met  die aan het begin van dit schooljaar uitgedeeld zijn, zo spoedig mogelijk in te 
leveren bij de groepsleerkracht. Mochten uw gegevens tussentijds wijzigen, denkt u er dan aan om 
dit dan door te geven aan de leerkracht! (U moet daarbij denken aan emailadressen, huisadressen en 
telefoonnummers!). 
 

 
 
 
Aanmelden 
We merken soms dat broertjes en/of zusjes te laat aangemeld worden. Zo kan het zijn dat er dan 
geen plek is om bij ons op school te starten. Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we u om uw 
kind tijdig aan te melden. Voor schooljaar 2019-2020 kunnen wij helaas geen kinderen meer 
aannemen.  
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Schoolkamp 2018-2019 
Van 18 t/m 20 september gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Zij gaan naar Austerlitz. We 
wensen hen veel plezier en goed weer toe.  
 

 
 
 
Klasenouder - Luizenouder 
We streven er naar, samen met de oudervereniging, dat iedere groep een klassenouder en een 
luizenouder heeft. Een klassenouder of luizenouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht. Deze 
ouder kan eventueel andere ouders inschakelen wanneer er iets georganiseerd dient te worden. 
Sommige groepen hebben al een klassen- of luizenouder omdat deze mee is gegaan met de groep. 
Mocht u geïnteresseerd zijn om klassen- of luizenouder te worden van de groep van uw kind, dan 
vragen we u dit kenbaar te maken bij de groepsleerkracht. De leerkracht zal er blij mee zijn.  
 
Squla en WoordExtra 
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? 
Dan kunt u bij Leergeld Den Haag gratis Squla of WoordExtra aanvragen. Squla biedt kinderen de 
kans om spelend te oefenen met alle basisschoolvakken. 
Squla is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8. 
WoordExtra is er voor kinderen in groep 1 en 2. 
U kunt als ouder dit aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl 
 

 
 

Heilig Vormsel 
Woensdag 9 oktober is er een informatieavond over het Heilig Vormsel voor ouders waarvan hun 
zoon of dochter in groep 8 of in de eerste klas van de middelbare school zit. 
De avond zal in de Sint Martinuskerk, Oosteinde 54 te Voorburg worden gehouden. De avond begint 
om 20:00 uur. Tijdens deze avond zal uitleg worden gegeven over het driejarig vormselproject in de 
parochies van De Vlietstreek: Rijswijk, Leidschendam en Voorburg. .Verdere informatie over deze 
informatieavond en het H. Vormsel kunt u vinden op de website van de parochies: 
www.rkvlietstreek.nl 

 
 

 
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 
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