
 

30 augustus 2022 
 

 

 

LEES MIJ 
 

 

WE ZIJN WEER GESTART! 
De kop is eraf! Gisteren zijn alle leerlingen weer gestart op school. 

We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en dat 

de kinderen er weer klaar voor waren om naar school te gaan. 

 

NIEUWE LEES MIJ 
We hebben de LEES MIJ in een nieuw jasje gestoken. Hopelijk is hij 

zo iets leuker en gemakkelijker om te lezen!  

 

 

JUF IRIS GETROUWD 
Juf Iris heeft een extra leuke vakantie gehad; zij is afgelopen 

zaterdag getrouwd!  

Woensdag is zij er gewoon weer, dus de leerlingen hoeven haar niet 

te missen. 

 

 

GROEPSINDELINGEN 
In verband met de privacyrichtlijnen, delen wij geen gegevens van alle leerlingen.  

 

We hebben dit jaar 8 groepen: 

GROEP 1-2   juf Lisan & juf Marije 

GROEP 3-4  juf Marie-José & meester Rik 

GROEP 4-5  meester Wiro & juf Marije en juf Wineke (LIO) 

GROEP 5-6  juf Elles & juf Niki 

GROEP 6-7  meester Henk & juf Carmen en juf Sam (LIO) 

GROEP 7-8a  meester Tom & juf Celine 

GROEP 7-8b  juf Rian & juf Iris 

GROEP 7-8c  meester Hugo & juf Jaitkse 

 

Daarnaast draaien we voor Spelling en Rekenen 2 extra 

niveaugroepen: 

NIVEAUGROEP 1 juf Marieke & juf Janneke 

NIVEAUGROEP 2 juf Rianne & juf Annelies 

 

 

 

AGENDA 

 

Woensdag 7 september 

Kennismakingsreceptie 

(14:00-15:00) 

 

Dinsdag 20 september 

Informatieavond groep 3 

Informatieavond groep 8 

 

Woensdag 21 september 

Studiedag: leerlingen vrij 

 

Vrijdag 23 september 

Schoolreisje 

 

26 – 30 september 

Week tegen Pesten 

 

Woensdag 5 oktober 

Dag van de Leraar 

 

5 – 16 oktober 

Kinderboekenweek 

 

Vanaf 10 oktober 

Kennismakings-

gesprekken 

 



 

 

 

EERSTE LESDAG 
De eerste 2 lesdagen zitten er alweer op! Wij zijn heel blij om alle 

leerlingen weer te zien en de nieuwe leerlingen te mogen 

ontvangen! Deze eerste dagen staan vooral in het teken van 

kennismaken en oefenen. Elke groep had gisteren een eigen 

welkom. Zo proostten een aantal groepen met kinderchampagne 

op het nieuwe jaar, maakten twee groepen 7-8 mooie groepsfoto’s 

op de dijk en vertelde meester Henk over zijn reis naar Thailand. 

Vandaag zijn ook de niveaugroepen gestart.  

 

 

 

START LESDAG 
De lestijden zijn alle dagen van 8:30 tot 14:00. 

Vanaf 8:15 zijn er 2 collega’s op het schoolplein om leerlingen op te vangen. Zij houden ook de taxi’s in 

de gaten die leerlingen komen brengen.  

Vanaf 8:20 is de deur open en kunnen leerlingen zelf naar hun lokaal lopen. Alle collega’s zijn aanwezig 

bij de ingang en de lokalen boven om de leerlingen op te vangen. Om 8:30 start de lesdag. Zorg dat uw 

kind dan in de klas is. 

 

 

GEZONDE SCHOOL: GEEN KOEK-DAG MEER 
Vorig jaar zijn we begonnen met verschillende activiteiten over gezonde voeding en beweging.  

Gezonde voeding is belangrijk voor een goede ontwikkeling én voor de goede energie op school! 

Daar past een koekdag niet meer bij. Daarom is er vanaf nu geen koekdag meer op woensdag.  

Ook op woensdag nemen de leerlingen een zo gezond mogelijke snack en lunchpakketje mee. Denk 

hierbij vooral aan lekker fruit en groente om te snacken! U mag ook een lege bidon/beker meegeven, 

dan kan uw kind deze op school vullen met lekker koud water.  

Koeken, repen, liga’s en sultana’s zijn dus niet toegestaan.  

 
 

 

 



 

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Voor de zomervakantie hebben jullie een brief gekregen over de vrijwillige ouderbijdrage.  

De ouderbijdrage gebruiken wij voor de schoolverlatersdag, schoolverlatersavond, de Sinterklaasviering, 

de extra’s bij Carnaval en Kerst en we financieren het schoolreisje ervan.  

De bijdrage is vrijwillig. Indien je niet in staat bent om de bijdrage te betalen, wordt jouw 

zoon/dochter/pupil niet uitgesloten. Alle leerlingen horen erbij en doen mee!  

 

We zijn echter nog wel afhankelijk van de bijdragen.  

Dus kunt u de vrijwillige ouderbijdrage missen, maar heeft u het nog niet overgemaakt? Dan zou het 

super zijn als u dat alsnog wilt doen. Daarmee kunnen we vele leuke dingen organiseren voor alle 

leerlingen! 

 

Dit schooljaar zal de ouderraad, samen met ons, zich buigen over de ouderbijdrage en welke 

aanpassingen er misschien gedaan moeten worden in de opzet. Heeft u een goed idee? Laat het weten! 

Want wij vinden dat juist onze leerlingen het zo verdienen om naast het onderwijsprogramma ook 

andere leuke activiteiten te kunnen ondernemen!  

 

 

OUDERPORTAAL 
Wij zijn achter de schermen druk bezig met het inrichten van ons ouderportaal. We verwachten rond de 

herfstvakantie het ouderportaal voor De Piramide in gebruik te gaan nemen. Daarmee kun je 

rechtstreeks met de leerkracht communiceren, kunnen de leerkrachten berichten voor de klas plaatsen 

en kunnen bijvoorbeeld ook gesprekken gepland worden.  

Tot die tijd communiceren wij nog via de mail en telefoon en gebruiken we deze LEES MIJ als 

nieuwsbrief 

 

KENNISMAKINGSRECEPTIE (WOENSDAG 7 SEPTEMBER OM 14:00) 
Volgende week woensdag is er weer een kennismakingsreceptie! U kunt dan kennismaken met 

verschillende collega’s, de leerkracht(en) van uw kind en met de ouders van de andere kinderen in de 

klas. We verzamelen om 14:00 buiten op het schoolplein.  

Er zal een leuke activiteit zijn en de leerkracht zal u ook in de eigen klas ontvangen. De 

kennismakingsreceptie duurt tot 15:00. Leerlingen mogen hier gewoon bij zijn!  

 

Hopelijk tot dan! 

 

CONTACT 

ADRES    TELEFOON   E-MAIL 

Martinushof 21   0485 – 519025   info.piramide@lijn83po.nl 

6591 DM Gennep 


