
   

 

 

 

 

 

 

 
22 augustus 2022 

Planning 
22 augustus  Eerste schooldag; kennismakingsgesprekken leerkracht/ouder/leerling 
29 augustus  Luizencontrole 
12 september  Informatieavond kleuters 
13 september  Informatieavond groep 8 
15 september  Informatieavond groep 3 
15 september  Theatervoorstelling De Vreedzame School gr. 1 t/m 4 

‘Ik ben ik ben wie jij niet bent’ 
19 september  MR 
23 september  Schoolfotograaf 
27 september  Inloop 
3 oktober   Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
4 oktober  Start Kinderboekenweek 
14 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 
17 oktober  Informatieavond De Vreedzame School 
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie  

 

Beste ouder(s), 
 

We zijn er klaar voor! We kijken terug op een fijne vakantie en we kunnen er weer tegenaan. 
Vandaag hebben we de meeste kinderen samen met hun ouder(s) al gezien tijdens de 
kennismakingsgesprekken.  
 
Het team is compleet! We zijn heel erg blij met de komst van:  

- Annika van Reisen; leerkracht in opleiding. Zij staat naast Rosanna Bellekom in groep 3B. 
- Sara Khallouki; leerkracht groep 4B. 
- Mireille Kruger; leerkracht groep 5A.  
- Zainab Esadik; leerkracht groep 7A.   

 
Morgen, dinsdag 23 augustus gaan we echt van start volgens het continurooster. Verderop in deze 
nieuwsbrief vindt u de schooltijden en een overzicht van de verschillende ingangen voor de groepen. 
 
Tot morgen! 
 
Saskia Holtkamp & Harro Veerman 

 

Vanuit het team 
Jammer genoeg zijn er een aantal leerkrachten die nog niet in staat zijn om direct bij de start van het 
schooljaar voor de klas te staan. Gelukkig hebben we voldoende vervangingsmogelijkheden in de 
school. 



- Regina Dhonrhe uit groep 4B is zwanger, maar helaas zijn er complicaties. Daarom is ze niet 
inzetbaar in de groep.  

- Lisa Lander uit groep 7A is al langer (deels) thuis en niet volledig inzetbaar in de groep. 

 
 
Coronavirus 
Het coronavirus houdt zich rustig en we hopen natuurlijk dat dat zo blijft. De afspraak is en blijft dat 
leerlingen en medewerkers een zelftest doen bij klachten. Na een positieve zelftest blijven ze thuis. 
Op school zijn er zelftesten beschikbaar. Deze kunt u bij de directie vragen. 
 
Er zijn geen coronamaatregelen meer. Maar er zijn wel adviezen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken, zoals: 

- was vaak je handen; 
- hoest en nies in je elleboog; 
- klachten? blijf thuis en doe een zelftest. 

 
De kinderen mogen naar school: 

- als ze af en toe hoesten; 
- als iemand in huis corona heeft, maar de kinderen hebben zelf geen klachten hebben; 
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 

benauwdheid. 

 

Schooltijden 
Onze schooltijden zijn: 

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur. 
- Woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur. 
- De schooldeuren gaan elke dag open om 8.20 uur. 

Om de leerlingenstroom te spreiden, gebruiken we verschillende ingangen. Onderstaand ziet u een 
overzicht van welke groepen welke ingangen moeten gebruiken. 

- Groepen 5 en 8: Grijze deur onder overkapping bij hoofdingang 
- Groepen 3, 4B en 7B: Hoofdingang 
- Groepen 4A, 6 en 7A: Ingang schoolplein 
- Kleuters: Witte deuren eigen groep 

 

Brengen en halen 
Vanwege corona mochten de scholen geen ouders/verzorgers in het gebouw ontvangen. Daar 
moesten we allemaal erg aan wennen. Nu zien we dat dit goed werkt. Want eenmaal zelfstandig in 
de school gaan de kinderen zich sneller focussen op de lesdag. De leerkrachten hebben meer tijd 
voor het verwelkomen van de kinderen. De lessen starten soepeler. Daarom blijven we dit zo doen, 
net als heel veel andere basisscholen in ons land. De kinderen gaan dus ’s morgens zelfstandig de 
school in en komen ’s middags zelfstandig naar buiten. De kleuters komen via de witte deurtjes naar 
binnen. Natuurlijk willen de leerkrachten graag persoonlijk contact met u. Dat doen we telefonisch 
na schooltijd, tijdens inloopochtenden en op afspraak. 
 
Wat betekent dit praktisch: 

- Als u uw kind naar school brengt, begeleidt u hem/haar tot de schooldeur. Na schooltijd 
wacht u hem/haar buiten op. 



- Praktische zaken wisselt u met de leerkracht uit via Social Schools. Bijvoorbeeld dat uw kind 
eerder weg moet, ergens pijn heeft, slecht geslapen heeft of wanneer er getrakteerd wordt. 
De leerkracht leest deze berichten elke dag voor 8.00 uur en na schooltijd. 

- Voor en na de bel staan er altijd mensen van ons team op het schoolplein, waar u terecht 
kunt met vragen of mededelingen. Die geven zij door aan de leerkrachten. 

- Wilt u meer tijd of even persoonlijk contact om iets bespreken, bel dan na schooltijd, of 
maak via Social Schools een afspraak met de leerkracht.  

 

Schoolpleinversiering 
In de zomervakantie is ons saaie schoolplein veranderd in een schoolplein waar we de kinderen 
kunnen uitdagen tot meer en leuker bewegen. Er ligt nu een stap en hinkel parcours, er is een 
verkeersplein met zebrapad en parkeervakken, een start en finish punt en een groot dartbord. We 
zijn blij met deze veranderingen die ervoor zullen zorgen dat de kinderen tijdens het buitenspelen en 
de pauze nog leuker kunnen spelen! 

 

Nieuwe leesmethode: Blink Lezen! 
Op De Piramide vinden we het belangrijk dat kinderen lezen. Waarom zou je willen lezen? Het 
antwoord is simpel, omdat je wil weten hoe het verhaal verder gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis 
van onze nieuwe leesmethode voor de groepen 5 t/m 8: Blink Lezen. Deze methode is een 
combinatie van technisch en vloeiend lezen, begrijpend lezen (en kijken/luisteren), verdiepend lezen, 
vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen maakt kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat 
je wil weten hoe het verder gaat. En de afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren kinderen 
dat er met lezen een wereld voor ze opengaat. Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere 
belevenissen en verrassende mensen. En ontdekken ze de wereld om zich heen en zichzelf. 
 
We maken een start met deze nieuwe methode en we hopen natuurlijk dat de kinderen thuis 
vertellen over de boeken die ze op school lezen. 
Om het leesplezier bij de kinderen nog meer te vergroten zal onze schoolbibliotheek dit schooljaar 
elke ochtend geopend zijn. Er zijn veel nieuwe boeken aangeschaft en de kleuters en groep 3 hebben 
hun eigen minibibliotheek gekregen. Daarnaast organiseren we dit schooljaar nog tal van activiteiten, 
zoals de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen, de Verteltante komt op bezoek en we 
gaan meedoen aan de Nationale Voorleeswedstrijd.  

 

Aanmelden broertjes en zusjes 
Denkt u aan het aanmelden van een broertje of zusje, ook als hij/zij nog geen 3 jaar is? Het gaat hard 
met de nieuwe inschrijvingen en we willen u niet teleurstellen. 

 

Wijzigingen contactgegevens Social Schools 
Wilt u eraan denken om wijzigingen in uw contactgegevens door te voeren in Social Schools? 

 

 


