7 december 2020

Belangrijke data
8 december
Adviesgesprekken groep 8
17 december Kerstviering; continurooster alle kinderen zijn vrij vanaf 14.00 uur
18 december Start kerstvakantie; alle kinderen zijn vrij vanaf 12.15 uur
4 januari
Studiedag; alle kinderen zijn vrij

Beste ouder(s),
We kijken terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. U heeft vast alle foto’s al voorbij zien komen.
Sint en zijn pieten hebben kunnen genieten van heel veel blije kinderen en hun optredens. Op dit
moment wordt de school door de oudervereniging omgetoverd in kerstsfeer. De pakjeskamer en de
pepernotenfabriek zijn verdwenen en de kerstboom wordt opgetuigd.
Jammer genoeg kunnen we u in deze tijd niet mee laten genieten van al dat moois in de school. Maar
we zullen er samen met de kinderen toch een mooi feest van maken. Hierover leest u meer verderop
in deze nieuwsbrief.
We zijn blij dat juf Ellen vanaf deze week weer van start met de gymlessen. We bedanken juf Natasja
en juf Joanne voor hun extra inzet.
Namens het team van De Piramide wens ik u fijne feestdagen!

Kerstviering donderdag 17 december
Op donderdag 17 december vieren we Kerst met de kinderen. Dit jaar helaas geen viering in de kerk
en er is ook geen kerstdiner.
Wat we wel doen is een kerstontbijt. Dit zullen we op school samen met de oudervereniging
organiseren. U hoeft als ouders dus niets te doen. Na het kerstontbijt volgt er nog een aangepaste
kerstviering in de speelzaal. Natuurlijk mogen alle kinderen op deze dag feestelijk gekleed naar
school komen!
Er is die dag een continurooster. De kinderen blijven dus allemaal over. De school is om 14.00 uur
uit.

Verkeersveiligheid rond de school
De verkeersveiligheid rond de school blijft ons flink bezig houden. We merken dat ook aan de vele
reacties die we van de ouders ontvangen.
Sinds 18 november geldt er in de hele stationsbuurt betaald parkeren. De gemeente heeft ons laten
weten dat ze ouders die hun kinderen naar school brengen geen bekeuring zullen geven. U hoeft dus
niet te betalen als u uw kind naar school komt brengen.
Het parkeerbeleid in deze wijk staat erg onder druk met de oplevering van de nieuwbouw in zicht. De
gemeente werkt hier hard aan. Iedere nieuwe informatie wordt met u gedeeld zodra deze
beschikbaar is.
U kunt onveilige situaties altijd bij ons melden, maar wij kunnen niet handhaven. Daarom helpt het
als onveilige verkeerssituaties rondom de school ook zelf bij de gemeente meldt. De gemeente heeft
een online meldplek ingesteld:
https://www.burgerklacht.nl/rijswijk/melding.php

Te laat komen
Zoals u weet gaan de deuren van de school om 8.35 uur open. De lessen beginnen om 8.45 uur. De
kinderen moeten dus voor die tijd in de klas aanwezig zijn. We zijn blij dat veel ouders en kinderen
het belangrijk vinden om rekening te houden met de start van de lessen. Dat is een compliment
waard. Jammer genoeg komen er regelmatig kinderen te laat in de klas. 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.
Ik wil u, namens het team, uitdrukkelijk verzoeken er voor te zorgen dat uw kind voor kwart voor
negen in de klas aanwezig is. De start van de dag is voor iedereen belangrijk en het is prettig om de
dag zonder te haasten te beginnen. Wij denken dat u uw kind ook een goede start van de dag gunt.
Komt u kind tocht te laat:

U belt aan bij de voordeur. 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.

Bij 3x te laat komen spreekt de leerkracht de ouders aan of u ontvangt een bericht via Social
Schools.

Bij 6x te laat komen meldt de leerkracht dit bij de intern begeleider. De intern begeleider
(Barbara de Vos of Annemarie Gips) gaat met de ouders in gesprek.

Bij 9x te laat komen meldt de directeur dit bij de leerplichtambtenaar. Leerplicht stuurt een
waarschuwingsbrief of nodigt de ouders uit voor een gesprek. Blijft uw kind te laat komen, dan

doet de directeur nogmaals een melding bij Leerplicht. Ouders worden dan opnieuw door
Leerplicht uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Ziekte en/of verzuim
Als uw kind de school niet kan bezoeken, bijvoorbeeld door ziekte of bezoek aan een arts, dan moet
u dit altijd aan school doorgeven via Social Schools voor kwart over 8 in de ochtend. Mocht dit niet
lukken, dan kunt u ’s morgens voor 8.15 uur bellen naar 070-3938929.

Stepjes
We merken dat veel kinderen met hun step naar school komen. Die stepjes worden onder schooltijd
in de school gestald. Dit is niet langer toegestaan. Het zijn er gewoon teveel en we hebben niet de
ruimte om deze stepjes veilig weg te zetten.
Als uw kind op de step naar school komt, dan moet die step in de fietsenstalling worden gezet. De
step moet dus met een slot worden vastgemaakt. Als dat niet kan, dan kan uw kind niet langer op de
step naar school komen.

Belangrijke informatie vanuit de gemeente
Vanuit de gemeente kregen we het verzoek om onderstaand bericht met u te delen.
Het jaar 2020 is het jaar van het Coronavirus. Een virus dat het leven van ons allemaal veranderde.
Nieuwe regels, nieuwe manieren om met elkaar om te gaan en we zijn al een tijd beperkt in onze
dagelijkse bezigheden. Deze veranderingen hebben ook invloed op de kinderen. Alle berichtgevingen,
onzekerheden en beperkingen kunnen lastig zijn voor hen. Daarom vindt u onderstaand enige
contactgegevens van instanties die u in uw thuissituatie kunnen helpen.
1. Praten over corona
Alle berichtgevingen en onzekerheden rondom het Coronavirus kan een spannende tijd opleveren
voor uw kinderen. Praat u er wel eens over met uw kinderen? Hebt u vragen hierover? Het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 070 – 219 68 46.
Heeft u vragen over opvoeding, juist in situaties zoals nu met het Coronavirus? Heeft u behoefte aan
tips? De medewerkers van het OpvoedAdviespunt, Annemarie Wabeke en Lonneke Kouwenhoven
helpen u graag. Neem contact op met hen via cjg@rijswijk.nl of telefoonnummer 070 – 219 68 46.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Samen meer thuis
Waren er vóór het coronavirus al problemen thuis? De huidige situatie kan dan voor extra
spanningen zorgen. Er is hulp! Kijk op de website van Veilig Thuis Haaglanden via
veiligthuishaaglanden.nl/ voor meer informatie of bel naar 0800-2000.

Gelukkig Nieuwjaar
Voor de laatste dagen van het jaar, veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen, veel geluk en weinig zorgen.
Zorg goed voor elkaar!
Team De Piramide

