
  

  

 

 

 

 

 

 

Nummer 4             29 november  2019 

Belangrijke data 
29 november: rapport mee  

5 december: ontvangst Sint.  

Continurooster: kinderen 14.15 uur vrij  

10 december: schoolbreed knutselen  

10 en 12 december: facultatieve oudergesprekken 1 t/m 7  

12 december: adviesgesprekken groep 8  

19 december: continurooster, kinderen 12.15 uur vrij  

1 t/m 4: kerstmarkt (17.30- 18.30 uur)  

5 t/m 8: broodje in de klas, kerstmarkt (17.30-19.30 uur)  

20 december: 12.15 uur kerstvakantie 

 
 

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

 
Sint 
U heeft het vast al gezien: het bed van Sinterklaas staan midden in de school! Elke dag zien we dat de 
Sint in het bed heeft geslapen ’s nachts. De kinderen hebben al veel tekeningen en brieven in de 
brievenbus bij het bed gestopt. Afgelopen week de Rommelpiet op school. Alle kinderen hebben een 
mooi cadeau in de schoen gekregen.  
Op 5 december ontvangen we de Sint. U bent van harte welkom om de Sint met ons te ontvangen. 
De leerkrachten zullen op het schoolplein staan om uw kind te ontvangen. U kunt zelf naast het 
schoolplein wachten op de Sint. Na ontvangst op het plein zullen de kinderen samen met de 
leerkracht naar binnen gaan. Deze dag is er een continurooster en daarom zullen alle kinderen om 
14.15 uur uit zijn. 
 
Rapportgesprekken  
Op 10 en 12 december vinden de facultatieve oudergesprekken plaats. Als u het rapport van uw kind 
wilt bespreken met de leerkracht kunt u zich inschrijven via Social Schools. Dit kan tot en met 6 
december. 
 
Adviesgesprekken groep 8  
Op 12 december vinden de adviesgesprekken plaats. U kunt u zich vanaf maandag 2 december 19.00 
uur inschrijven via Social Schools. De kinderen van groep 8 zijn deze dag vrij maar worden wel 
verwacht aanwezig te zijn bij het gesprek. 
 
Werving nieuwe directeur 
Op 17 december gaat de vacature voor een nieuwe directeur opnieuw uit. Na de kerstvakantie zullen 
de sollicitatierondes gaan beginnen. Wanneer er meer bekend is zullen we dit aan u mededelen. Hier 
zal echter nog wel enige tijd overheen gaan. 



 
 

 
Nieuwe gezichten  
Aanstaande maandag start meester Ruud in groep 4B. Afgelopen woensdag heeft meester Ruud al 
mogen kennismaken met de klas. Meester Michael start ook bij ons op school. Hij neemt de taken 
van juf Karin over en komt bij ons werken als onderwijsassistent. Juf Silvia is tot de kerstvakantie de 
juf van groep 6B. Na de kerstvakantie neemt juf Nicole haar taken over. Wij wensen de juffen en 
meesters veel plezier toe op onze school! 
 
Kerst  
Op donderdag 19 december vieren we Kerst met elkaar op school. Deze dag is er een continurooster, 
de kinderen zijn om 12.15 uur vrij. ’s Avonds is er een kerstmarkt. Op de kerstmarkt kunnen de 
kinderen spelletjes doen, kunt u luisteren naar het kerstkoor en bijzonder knutselwerken van de 
kinderen kopen.  
 
Groep 1 t/m 4:  
Om 17.30 uur verwachten wij alle kinderen op school in de eigen klas. De kinderen van de groepen 1 
t/m 4 krijgen van de juf een strippenkaart en een lootje. Uw kind komt daarna naar buiten om samen 
met u de kerstmarkt te bezoeken. Voor de kinderen van deze groepen eindigt de kerstmarkt om 
18.30 uur.  
 
Groep 5 t/m 8:  
De groepen 5 t/m 8 starten om 17.30 uur met het eten van een broodje in de klas en komen daarna 
om 18.30 uur naar buiten voor het bezoeken van de kerstmarkt. De kerstmarkt eindigt om 19.30 uur.  
 
Let op:  
- De kinderen van de groepen 1 t/m 4 bezoeken de kerstmarkt met ouders. 
- De kinderen van de groepen 5 t/m 8 bezoeken de kerstmarkt met ouders of zelfstandig. In dit 
laatste geval meld uw kind zich af bij de leerkracht.  
 
Op vrijdag 20 december sluiten we de gezellige kerstperiode af met een ochtendje in pyjama. De 
kinderen mogen in pyjama naar school komen. Om 12.15 uur begint de vakantie. 

 
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 

http://www.bsdepiramide.nl/

