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Lees Mij !
Beste ouders/verzorgers,
De kop is eraf! De eerste lesweken van het nieuwe schooljaar in ons nieuwe gebouw zitten erop
en de herfstvakantie staat alweer voor de deur.
In deze LEES MIJ krijgt u onder andere informatie over belangrijke zaken die gepland staan dit
jaar, de eerste ervaringen in het nieuwe gebouw en de Bag2School vanuit de Ouderraad.
Veel leesplezier!
Cristel Boer
•

Studiemiddag en studiedag

Vrijdag 22 oktober zijn alle leerlingen om 12:00 uit en begint de herfstvakantie. Maandag
1 november (de maandag direct na de herfstvakantie) hebben wij ook een studiedag en zijn de
leerlingen nog vrij. Op dinsdag 2 november zien we iedereen graag weer op school!
•

Start in het KEC Ganapja

Op 1 september zijn we gestart in ons nieuwe gebouw. We hebben het nieuwe schooljaar en het
nieuwe gebouw feestelijk geopend op ons schoolplein met muziek, echte lucht-tubes en een heuse
rode loper voor de leerlingen. De oudste en jongste leerling van de school mochten samen het lint
doorknippen.

Geïnteresseerde ouders/verzorgers hebben in die eerste week een rondleiding gekregen van de
groepsleerkracht van hun kind/pupil en op woensdag 8 september was er een ontspannen
kennismakingsmiddag buiten waarin iedereen elkaar een beetje beter kon leren kennen. Leerlingen en
hun ouders/verzorgers moesten bij allerlei baby-foto’s raden welke collega dat was. Dat was niet
makkelijk! Maar het was heerlijk weer en leuk om elkaar zo te ontmoeten!
Met alle hectiek van verhuizen, inrichten, bouwwerkzaamheden en allemaal nieuwe mensen binnen het
KEC Ganapja, was het best een beetje spannend om te starten. Als we nu terug kijken, zijn we heel
goed gestart en genieten we heel erg van het mooie nieuwe gebouw! Maar er zijn ook nog een paar
uitdagingen: zo is het schoolplein nog niet af en zijn er nog veel werkzaamheden rondom te school. Dat

is voor een aantal leerlingen soms best lastig. Maar alles is steeds een beetje verder klaar en wordt
ook prachtig!
•

Huisbezoeken en Startgesprekken

De afgelopen weken zijn we ook gestart met de huisbezoeken en startgesprekken. Leerkrachten gaan
op huisbezoek bij nieuwe leerlingen en/of plannen een startgesprek om nader kennis te maken en de
start van uw kind/pupil deze eerste weken in de nieuwe klas te bespreken. Heeft u nog geen
huisbezoek of startgesprek gepland met de leerkracht? Neem dan contact op met de leerkracht en
plan deze alsnog, dat vinden wij heel fijn!
•

Coronamaatregelen…

Vanaf 25 september zijn alle Coronamaatregelen voor onze school afgeschaft. Toch blijven we
voorzichtig en blijven we extra aandacht besteden aan hygiëne, zoals handen wassen. Vooral nu het
aantal besmettingen weer oploopt en een aantal scholen om ons heen alweer klassen in quarantaine
hebben moeten laten gaan, zijn we weer even extra alert.
Het uitgangspunt van de GGD is: bij één besmetting in een klas, hoeven de leerlingen niet meer in
quarantaine. Bij meerdere besmettingen in één klas, moet dat wel. Hierbij geldt: let extra goed op
verkoudheidsklachten als je in de buurt bent geweest bij een besmet persoon en laat je testen bij
een GGD-teststraat.
Test iemand binnen het gezin positief, dan moeten alle gezinsleden die niet gevaccineerd zijn wel in
quarantaine.
•

Dit schooljaar

Dit schooljaar staat vooral in het teken van wennen in het nieuwe gebouw en met zijn allen de weg
vinden en ons ‘thuis’ gaan voelen. Maar daarnaast blijven wij ook hard werken aan de kwaliteit van ons
onderwijs! Zo gaan we dit jaar aan de slag met de lessen Spelling en Rekenen, gaan we op zoek naar
een nieuwe, beter passende rekenmethode, besteden we aandacht aan Bewegend Leren en De Gezonde
School en onderzoeken we de mogelijkheden van een ouderportaal/ouderapp waarmee we beter
kunnen communiceren met jullie als ouders/verzorgers.
•

MR en Ouderraad

Zowel de MR als de ouderraad zoeken nog steeds nieuwe leden! Ben je nieuwsgierig? Geef dit dan aan
bij de leerkracht, hij/zij weet u in contact te brengen met de juiste personen.
•

Bag2School

Ook dit schooljaar heeft de Ouderraad zich weer aangemeld voor de Bag2School kledinginzamelingsactie. De kinderen hebben een brief meegekregen met alle informatie over deze actie.
Wij hopen op een mooi resultaat.

Het team van De Piramide
wenst iedereen een fijne herfstvakantie!!

