
   

 

 

 

 

 

 

 
8 januari 2022 

Planning 
10 januari  Eerste schooldag na kerstvakantie   

 

Beste ouder(s), 
 

Allereerst willen we u en uw gezin het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar; wij wensen jullie heel 
veel geluk en gezondheid! 
 
Natuurlijk zijn we blij dat we maandag 10 januari weer open mogen. De maatregelen die voor de 
kerstvakantie van kracht waren, gaan ook nu weer gelden. In de bijlage leest u hier meer over. 
 
De laatste week voor de kerstvakantie hebben we goed benut door ons voor te bereiden op de start 
van de nieuwe methode sociaal emotioneel leren. Ook is onze bibliotheek opgeruimd. Er zijn nieuwe 
boeken aangeschaft en de bibliotheek is opnieuw ingericht. We hebben er zin in! 
 
Saskia Zaat & Harro Veerman 
 
 

 
 

De Vreedzame School 
Na de kerstvakantie starten we voor de hele school met een programma sociaal-emotioneel leren: 

De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch 

burgerschap. De klas (en ook de school) is een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en 

gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 

conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, 

en staan open voor de verschillen tussen mensen. 



Het programma De Vreedzame School is een lessenserie met een 

tweejarig invoeringstraject. Er komen thema’s aan de orde als: 

sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag en de 

groepsvergadering (het democratisch hart in klas en school waar 

leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken 

die hen aangaan). Ouderbetrokkenheid is ook een thema. U zult 

als ouders dus regelmatig geïnformeerd worden over de 

voortgang en de manieren waarop u thuis mee kan doen aan dit 

programma. Zodra de maatregelen dit toelaten zullen we een 

ouderavond organiseren waardoor u nader kennis kunt maken 

met dit programma. 

Tijdens het invoeringstraject worden we als school begeleid door twee trainers van De Vreedzame 
School. Samen met hen hebben we op maandag 6 december een goede start gemaakt. Komende 
jaren zullen er nog geregeld studiedagen volgen om ons verder te bekwamen in het werken met de 
voor ons nieuwe methode. 
 
Meer informatie over De Vreedzame School vindt u op www.vreedzame.school  

 

Logopedie in de school 
We zijn blij en trots dat we u kunnen melden dat vanaf dinsdag 11 januari Kristy van Rijn start als 
logopediste in onze school. Kristy is iedere dinsdag in de school aanwezig. De ouders van kinderen 
met een verwijzing voor logopedie zijn de afgelopen weken door ons benaderd. Met de komst van 
Kristy geven we de brede buurtschool Stationskwartier een extra impuls.  

 

Lerarentekort 
Het lerarentekort is en blijft voor ons duidelijk zichtbaar in onze school. Gelukkig kunnen we u 
melden dat we twee nieuwe collega’s hebben kunnen aannemen. 
 
Shannen Fer start na de vakantie als leraarondersteuner. Shannen studeert nog aan de PABO. Zij zal 
de leerkrachten in de groepen 5 gaan ondersteunen. 
Corine van der Helm start per 1 februari als leraarondersteuner. Corine gaat het zij-instroomtraject 
aan de PABO volgen. Corine zal de leerkrachten in de groepen 4 gaan ondersteunen. 
  
Wij wensen Shannen en Corine heel veel plezier op De Piramide en veel succes in de opleiding! 

 

Corona maatregelen 
De maatregelen zoals beschreven in onze brief van 21 november blijven van kracht (zie bijlage).  
 
Komende week geven we de kinderen van de groepen 6 t/m 8 zelftesten mee. Dit doen we op advies 
van de Rijksoverheid: 
Leerlingen doen thuis tweemaal per week een zelftest. Het dringend advies is dat u uw kind helpt om 
twee keer in de week (preventief) een zelftest af te nemen. Het gebruik van een zelftest is vrijwillig. 
Meer informatie hierover kunt u hieronder lezen. 
 
Zie voor meer informatie: 
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Flyer-Zelftesten-doe-je-zo_POVO_online.pdf 

 
 

http://www.vreedzame.school/
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Flyer-Zelftesten-doe-je-zo_POVO_online.pdf

