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Lees Mij !
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar zit erop! In deze LEES MIJ krijgt u onder andere informatie over de verhuizing,
de start in het nieuwe gebouw (KEC Ganapja), het ‘nieuwe’ logo, de MR en de ouderraad.
Veel leesplezier!
Cristel Boer


Verhuizing & afscheid van het gebouw

Het is zover! Vandaag is de laatste schooldag voor de vakantie. Een extra bijzondere dag, want het is
ook de laatste schooldag in ons gebouw. In de vakantie gaan we verhuizen naar het nieuwe gebouw:
KEC Ganapja! Bijna alle spullen zijn al ingepakt en worden in de laatste week van de vakantie in het
nieuwe gebouw weer uitgepakt. Veel spullen gaan niet mee, want we krijgen heel veel nieuwe spullen in
het nieuwe gebouw. Spannend!

Het gebouw van De Piramide zal gesloopt gaan worden. Op de plek van De Piramide komt dan een mooi
park waar de kinderen ook kunnen gaan spelen.
Vandaag mochten alle kinderen nog een keertje door het
gebouw lopen en de lokalen opzoeken waar zij allemaal hebben
gezeten. Ook hebben zij iets op de muur mogen schrijven,
tekenen of schilderen. Om 12.00 uur hebben we met zijn allen
afscheid genomen van het gebouw en geproost met echte
(kinder)champagne op het afscheid. Op naar een fijne vakantie
en daarna de start in het nieuwe gebouw!



Afscheid schoolverlaters

Gisteren hebben we afscheid genomen van de schoolverlaters. ’s Middags hebben we de
schoolverlaters uitgezwaaid op school. Aan het einde van de middag hadden de schoolverlaters een
echt, feestelijk afscheid in gala! Iedereen zag er prachtig uit! Één schoolverlater werd zelfs door de
brandweer met loeiende sirenes gebracht, dat was nog eens een entree!
De ouders/verzorgers kregen de lipdub te zien die de schoolverlaters hadden gemaakt op de
schoolverlatersdag, de schoolverlaters hadden een stoer lied ingestudeerd en iedere schoolverlater
kreeg nog een mooi woordje van zijn/haar leerkracht. En natuurlijk zijn ze samen nog een keer mooi
op de foto gegaan! Een top middag en mooi afscheid, met af en toe een traan, maar vooral veel trotse
glimlachen!



Start in het KEC Ganapja

We starten het nieuwe schooljaar met zijn allen in het nieuwe gebouw! Omdat er zoveel verhuisd en
ingericht moet worden en wij de weg ook eerst een beetje moeten leren kennen, starten wij het
nieuwe schooljaar met 2 studiedagen. De eerste schooldag is dus op woensdag 1 september.


Feestelijke start eerste schooldag

Op woensdag 1 september starten wij natuurlijk feestelijk met de opening van het nieuwe schooljaar
én onze nieuwe plek! We starten gewoon om 8.30 uur. Alle leerkrachten zullen op het schoolplein staan
en hun klas opvangen en verzamelen. Jullie als ouders/verzorgers mogen op de stoep aan de rand van
het schoolplein blijven kijken naar de opening.
Om 8.30 uur zullen we iedereen welkom heten en een feestelijke opening houden. Daarna gaan de
leerkrachten met hun klas naar binnen.


Rondleidingen door het nieuwe gebouw

Op de eerste schooldag zullen de leerkrachten met hun klas het gebouw verkennen en om de beurt
een rondleiding geven aan de kinderen.

Jullie als ouders/verzorgers zijn ook van harte welkom om het nieuwe gebouw te bekijken en te zien
waar jullie kind/pupil vanaf dan les krijgt. Dit kan op woensdag 1 september, donderdag 2
september en vrijdag 3 september om 14.00 uur. Meld uzelf vooraf even aan bij de leerkracht en
zorg dat u om 14.00 uur bij de leerkracht op het schoolplein bent. Hij/zij zal dan met jullie starten in
het eigen klaslokaal en vanaf daar een rondleiding geven door het gebouw.


Kenningsmakingsreceptie 8 september

Op woensdag 8 september staat de kennismakingsreceptie gepland van 14.00 tot 15.00 uur. Ook hier
nodigen wij u graag voor uit! Deze middag zal in het teken staan van kennismaken en ontmoeten. Meer
info hierover volgt bij de start van het nieuwe schooljaar, maar zet de datum alvast in uw agenda!


Schooltijden en start lesdag

Wij hopen het nieuwe schooljaar te kunnen starten zonder nieuwe Coronamaatregelen. Dat betekent
ook dat we teruggaan naar de originele schooltijden: 8.30 uur – 14.00 uur.
Iedere dag zal er vanaf 8.15 uur een pleinwacht op het schoolplein lopen. Vanaf 8.20 uur mogen
kinderen naar binnen, naar hun eigen lokaal. Om 8.30 uur hoort iedereen binnen te zijn en starten de
leerkrachten met de lesdag.


Werkzaamheden, parkeren en juiste ingang KEC

In het KEC hebben wij met De Piramide ons eigen schoolplein met een eigen ingang in het gebouw. Dat
betekent dat de kinderen ’s morgens naar het eigen schoolplein komen en via onze eigen ingang naar
binnen gaan. Onze ingang zit aan de achterkant van het KEC, aan de kant waar De Piramide nu ook nog
staat.
Er wordt hard gewerkt en je kunt al zien dat er een weg is gemaakt voor het fietspad dat om het
nieuwe gebouw heen gaat lopen. Ook ligt er al een groot stuk van de stoep om de school heen. Toch zal
nog niet alles buiten klaar zijn na de vakantie. Het kan zijn dat u daarom ’s morgens nog even een
beetje moet zoeken naar de juiste looproute.
Kinderen die met de fiets komen, kunnen over het nieuwe fietspad naar het schoolplein fietsen en
daar hun fiets parkeren in de fietsenrekken.
Komt u met de auto, parkeer deze dan op de parkeerplaatsen aan de Picardie (net zoals nu) en loop
met uw kind/pupil naar ons nieuwe schoolplein over de nieuwe stoep.
Wij zullen de eerste dagen buiten lopen om jullie naar de goede plek en ingang te helpen!


‘Nieuw’ logo

Een nieuw gebouw vroeg ook om een ‘nieuw’ logo. Maar De Piramide is en blijft De Piramide! Dus
hebben wij ons logo niet veranderd, maar iets ‘vernieuwd’. Hoe dat eruit ziet, blijft nog even een
verrassing. Met de opening van het nieuwe schooljaar zullen wij ook het ‘nieuwe’ logo laten zien!



Coronamaatregelen

De afgelopen weken werden veel coronamaatregelen geschrapt en werd ook het protocol voor het
onderwijs aangepast. Dat gaf ons eindelijk weer ruimte voor het werken met de niveaugroepen,
konden kinderen weer wat meer samenspelen in de pauzes en mochten ouders/verzorgers weer wat
meer de school in. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft!
Op 13 augustus bekijkt het kabinet of de maatregelen aangepast moeten/kunnen worden. Mochten er
dan toch weer verscherpingen komen die invloed hebben op onze school, dan laten wij u dat weten
vóór de start van het schooljaar. We hopen het natuurlijk niet en hopen dat we weer lekker aan de
slag kunnen met alle kinderen zonder veel beperkingen!


MR

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de medezeggenschapsraad zitten
collega’s en ouders/verzorgers. Zij denken mee over beleid en over keuzes die gemaakt moeten
worden voor de organisatie en het onderwijs op De Piramide. In de MR zitten 2 collega’s en 2
ouders/verzorgers. Eén ouder heeft afgelopen maand afscheid genomen omdat zijn dochter naar de
middelbare school gaat en hij vanaf volgend schooljaar dus geen kinderen meer op De Piramide heeft.
Daarom is de MR op zoek naar een nieuw lid! Bent u nieuwgierig of heeft u vragen? Stel ze aan collega
Wiro, die kan u verder helpen en indien gewenst in contact brengen met de andere ouder in de MR,


Ouderraad

De Piramide heeft ook een betrokken ouderraad. Daar zijn we heel blij mee! De ouderraad denkt mee
en ondersteunt in allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Ook hier heeft een ouder afscheid
genomen omdat haar kinderen naar de middelbare school gaan en zoeken zij dus ook een nieuwe lid!
Mocht u hier graag meer over willen weten en/of bent u enthousiast: zoek dan even contact met
collega Hugo of Maartje. Zij kunnen u dan verder helpen en in contact brengen met de ouderraad.


Pensioen Frans

In maart heeft Frans afscheid genomen als directeur van De Piramide. De afgelopen maanden was hij
op de achtergrond nog wat aan het afronden en was hij op de woensdagen vaak ook even op school.
Vandaag neemt Frans ook echt officieel afscheid van het team en van Lijn 83; hij gaat nu echt met
welverdiend pensioen! Wij hopen natuurlijk dat Frans heerlijk gaat genieten van zijn pensioen, maar
ook dat hij zich altijd welkom zal blijven voelen en nog eens langskomt. En dat zal hij zeker doen!


VAKANTIE!

En nu: vakantie! Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en zien jullie op 1 september
allemaal graag weer gezond en wel op ons nieuwe schoolplein!

