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Lees Mij !
Beste ouders/verzorgers,
We zitten alweer bijna in het nieuwe jaar 2020! Morgenochtend gaan we er een gezellig
kerstfeest van maken op school en om 12.00 uur begint de kerstvakantie en kunnen we hopelijk
gaan genieten van fijne feestdagen en een heerlijke vakantie.
Hierbij krijgt u informatie over het sinterklaasfeest op school, het kerstfeest, verkeerssituatie
bij start en einde van de schooltijd, de voorleeskampioen, de opbrengst van de estafetteloop
t.b.v. het Regenwoud, de lentemarkt, personeel, inleveren batterijen, gevonden voorwerpen,
opbrengst kerstactie t.b.v. Stichting Duchenne Parent Project, onderwijsstaking en info
leerlinggegevens.
Veel leesplezier.
Frans Toll.

• Het sinterklaasfeest op school
Donderdag 5 december was Sinterklaas weer bij ons op school. Deze keer kwam hij te paard de
speelplaats opgereden. Het was weer een gezellige boel. De complimenten voor de oudste groepen, die
mooie surprises hebben gemaakt.
• Het kerstfeest op school
Vrijdagmorgen vieren we kerst op school met de kinderen. We gaan lekker samen genieten van de
meegebrachte hapjes en van het kerstspel Scrooge, gespeeld door de leerkrachten.

• Verkeerssituatie bij start en einde van de schooltijd
Er zijn ouders/verzorgers die ervoor kiezen om hun kinderen uit de auto te zetten bij het zebrapad.
Dit heeft de afgelopen weken een aantal gevaarlijke situaties opgeleverd. Wilt u zo vriendelijk zijn
om dit vanwege veiligheidsredenen niet te doen.

•

Voorleeskampioen
De voorleeskampioenen van 2019!
Na de herfstvakantie heeft de midden en bovenbouw weer een
klassenkampioenschap voorlezen gehouden.
Elke groep had een winnaar, en wat zijn wij trots op al deze winnaars maar
ook op alle kinderen die meegedaan hebben.
De grote schoolwinnaar is Wout geworden met een fantastische
voorleesbeurt.
Wij hebben alle vertrouwen in hem als hij De Piramide gaat
vertegenwoordigen in de volgende ronde!

•

Opbrengst estafetteloop t.b.v. het Regenwoud

Op dinsdag 12 november hebben de groepen van Henk, Celine, Wies, Marieke & Marije, Rian & Iris,
Hugo & Carmen als afsluiting van het thema over het regenwoud een estafetteloop gehouden voor het
behoud van het regenwoud.
De opbrengst van deze mooie actie...

1274,38 euro!!!

We bedanken alle kinderen voor jullie inzet en dit geweldige resultaat!
De opbrengst gaat naar 'Stichting Work with Nature'. Deze stichting houdt zich bezig met 'Het
Regenwoud van de Kinderen'. Kijk hier voor meer informatie: www.regenwoudvandekinderen.nl
• Lentemarkt
De lentemarkt, die wordt georganiseerd door de ouderraad, wordt gehouden op donderdagavond
23 april 2020. Verdere info volgt nog.
• Personeel
Juf Niki is in blijde verwachting, van harte gefeliciteerd! De planning is dat ze donderdag 26 maart
met zwangerschapsverlof gaat. Juf Jaitske gaat haar vervangen tot het eind van het schooljaar.
•

Inleveren batterijen

In de hal van de school staat een blauwe ton voor lege batterijen. Mocht u lege batterijen hebben, wij
willen ze graag!!
Voor elke kilo die wij inzamelen krijgen we een vergoeding waarmee we spelmateriaal kunnen
aanschaffen.
•

Gevonden voorwerpen

- Afgelopen dinsdag is er op het trottoir voor het hek van de school een zwart sleutel-etui
gevonden met daarin 3 sleutels. Dit etui ligt bij de administratie.
- Ook blijft er regelmatig kleding liggen op de speelplaats. Deze kledingstukken worden aan de
kapstok bij de ingang van de school gehangen. Mocht uw kind iets kwijt zijn, laat hem of haar even
kijken bij de kapstok.

•

Opbrengst kerstactie t.b.v. Stichting Duchenne Parent Project

Deze actie heeft

286,85 euro opgebracht. Een héél mooi bedrag waar we iedereen voor

willen bedanken.
Het geld wordt overgemaakt naar de stichting t.b.v. onderzoek naar spierdystrofie.
•

Onderwijsstaking

Wellicht heeft u via de media al vernomen dat er in het nieuwe jaar wederom een onderwijsstaking
aan zit te komen. Enkele onderwijsbonden hebben hun leden opgeroepen tot een tweedaagse staking
op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Inzet van de actie wordt het verkrijgen van structureel
extra geld voor het onderwijs. Op de scholen van Lijn 83 wordt momenteel geïnventariseerd welke
collega’s voornemens zijn te staken. Na de kerstvakantie zullen wij u over de staking en de invulling op
onze school berichten.
•

Info leerlinggegevens

Wilt u zo vriendelijk zijn om adreswijzigingen en veranderingen van telefoonnummers en/of
mailadressen door te geven aan de administratie. Het is belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben
m.b.t. uw kind. Zeker als er iets met uw kind is willen we graag contact met u op kunnen nemen.

Het team van De Piramide wenst iedereen

en een spetterend 2020!!

