
  

  

 

 

 

 

 

 

 
Nummer 10, 17 april 2020  

Namens het team van De Piramide 

 

 

 

Onderwijs op afstand: hoe gaat het? 

 

Inmiddels zijn de scholen al een maand gesloten. Een bewogen tijd voor de kinderen, ouders en ons 

team. We zijn druk bezig geweest het onderwijs op afstand op de rit te krijgen. We streven ernaar 

om ieder kind zoveel mogelijk leerstof aan te bieden die bij het leerjaar hoort. Dit doen we met de 

bekende (oefen)boeken, bijvoorbeeld voor rekenen en taal, maar ook via websites waar bepaalde 

doelen geoefend kunnen worden. Daarnaast vinden we het als team ook belangrijk om contact te 

houden met uw kind, de onderlinge band in stand te houden en te volgen hoe het met uw kind gaat. 

Tussen 9.30 uur en 11.30 uur zijn de leerkrachten via Social Schools beschikbaar voor vragen. 

 

Videobellen met Teams 

Inmiddels hebben vier groepen ook contact met elkaar via Microsoft Teams. Hiermee kunnen 

leerkrachten instructie geven of de kinderen gerichter helpen. De eerste ervaringen zijn positief. 

Leerkrachten en leerlingen vinden het fijn om elkaar te kunnen zien. Regelmatig verzorgen de 

leerkrachten instructiemomenten met kleinere groepjes via Teams of wordt er bijvoorbeeld een 

dictee afgenomen. We willen daarom in alle groepen 3 t/m 8 met Teams gaan werken.  

Vandaag krijgt u van de leerkracht de inloggegevens, zodat u in het weekend Teams kunt installeren. 

Vanaf maandag 20 april kunnen de leerlingen en de leerkracht contact maken met Teams. Dat zal 

vast nog met vallen en opstaan zijn; zowel de kinderen als de leerkrachten zullen moeten ontdekken 

hoe ze dit hulpmiddel gaan inzetten bij het onderwijs op afstand.  

 

Computers thuis 

Niet alle gezinnen op onze school hadden/hebben een computer om de kinderen onderwijs te laten 

volgen. Onze leerkrachten hebben daarom snel hulp gezocht. Met hulp van de gemeente en giften 

van bedrijven hebben we aan een aantal gezinnen een computer ter beschikking kunnen stellen. 

Helaas is dat nog niet voor al deze gezinnen gelukt; we zijn hard op zoek naar oplossingen. Voor 

gezinnen waar meerdere kinderen op één computer moeten werken, blijft het zoeken naar creatieve 

oplossingen om allemaal (een deel van) het werk gedaan te krijgen. Knap hoe jullie dat doen! 

 

  



Bedankt voor uw feedback! 

 

We weten dat het voor ouders een hele opgave is om uw kind(eren) te begeleiden bij het 

schoolwerk. Misschien moet u deze nieuwe rol combineren met een baan. Ziet u door de bomen het 

bos niet, met alle lesmethodes, inlogcodes en instructies. Of misschien vindt u het moeilijk om uw 

kind te motiveren tot leren. Dat geldt voor heel veel ouders! Als team weten we dat u doet wat u 

kunt. Hartelijk bedankt daarvoor! Het helpt ons als u de leerkracht feedback geeft over hoe het gaat 

en wat u nodig heeft. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

 

 

Nieuwe leerkracht groep 6B 
 

We zijn heel blij met de komst van Helen Hoen als leerkracht in groep 6B. Het is natuurlijk 

onwerkelijk om te beginnen in deze periode waarin de school gesloten is, maar toch begint Helen 

een prettige band op te bouwen met de kinderen en de ouders. Zij heeft zichzelf met een filmpje 

geïntroduceerd bij de kinderen en ouders, heeft iedereen gebeld en begint een beeld te krijgen van 

wat de kinderen nodig hebben.  

 

Welkom Helen! 

 

 

Nieuwe leerkracht in vaste dienst groep 4B 

 

Zoals u weet, werken we aan een team vaste leerkrachten (in dienst van de Laurentius) die langere 

tijd op onze school blijven werken en waarmee we verder aan onze school kunnen bouwen. We zijn 

daarom heel blij dat Krista Kooima bij ons in vaste dienst komt! Krista gaat na de meivakantie op 

maandag en dinsdag in groep 4B werken. Ruud blijft woensdag t/m vrijdag in deze groep werken, 

zorgt ook dat Krista goed ingewerkt wordt en dat er voor de kinderen zoveel mogelijk hetzelfde blijft. 

De ouders van de groep hebben hierover bericht gekregen.  

 

Welkom Krista! 

 

 

Vervanging groep 6A 

 

Na de meivakantie gaat juf Dewi met zwangerschapsverlof. Wij zijn blij dat we goede vervangers 

hebben gevonden. Sabine den Hartog zal vier dagen (ma t/m do) als leerkracht in deze groep gaan 

werken. Juf Chiara (bekend uit groep 7B) zal op vrijdag in groep 6A werken. Sabine gebruikt één dag 

per week om haar Pabo-opleiding af te ronden en heeft veel zin om in groep 6A aan de slag te gaan. 

Dewi en onze intern begeleiders zorgen dat Sabine en Chiara goed ingewerkt worden. Wij vinden het 

ook belangrijk om vooral Sabine na haar inwerkperiode goed te begeleiden; daar maken de directeur 

en collega’s wekelijks graag tijd voor. De ouders van de groep hebben hierover bericht gekregen. 

 

Welkom Sabine! 

 

 

  



Maak kennis met onze nieuwe directeur 

 

Per 1 mei wordt Saskia Zaat-Holtkamp directeur van De Piramide. Zij heeft inmiddels kennisgemaakt 

met het team en heeft erg veel zin in om op De Piramide te beginnen. Hèlen Jutte zal de nieuwe 

directeur tot de zomervakantie inwerken. Saskia zal zich in de meivakantie via een filmpje alvast aan 

u voorstellen.  

 

Welkom Saskia! 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers: bedankt voor uw hulp en de samenwerking bij onderwijs op afstand! 

 

 

 


