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5 april 2019

Data

Activiteiten kalender

Bestemd voor

8 april

Presentatie project 14.30-15.30 uur

Groep 1/2

9 april

School Maatschappelijk Werkster
Maartje Smits op school van 8.3010.30 uur

Alle groepen

19 april

Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij

Alle groepen

20 april t/m 5
mei

Meivakantie

Alle groepen

7 mei

School Maatschappelijk Werkster
Maartje Smits op school van 8.3010.30 uur

Alle groepen

21 mei

School Maatschappelijk Werkster
Maartje Smits op school van 8.3010.30 uur

Alle groepen

Nieuw

Beste ouders,
Op donderdag 18 april zal mevrouw S. Alloul, inspectrice van het Ministerie van
Onderwijs, onze school bezoeken. Zij zal deze dag de voor – en vroegschoolse
educatie beoordelen. Dit betekent dat de inspectie alleen de kleutergroep zal
bekijken. Onderdeel van dit bezoek is een gesprek met ouders van kleuters. Wij
zien het bezoek met vertrouwen tegemoet en houden u op de hoogte.
Op verzoek van de leden van de MR en andere ouders houdt het team van ons De
Piramide op maandag, dinsdag en donderdag van 13.05-13.15 uur toezicht op het
schoolplein.
Op de website is vanaf deze week ook de PIPO te vinden!
Lizzy Heistek
Nieuwe gymmeester
Hallo iedereen,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Ognian, roepnaam Ogi, Svechtarov. Ik ben geboren in Sofia, de
hoofdstad van Bulgarije en ik woon sinds september 1997 in Amsterdam. Ik ben
getrouwd en heb twee tienerzonen van 16 en 13 jaar.
In Bulgarije was ik elektrotechnicus. Mijn hart lag echter bij de sport. Ik heb daar
heel intensief verschillende sporten beoefend, waaronder karate en schermen. Dat
laatste deed ik zelfs op nationaal niveau. In Sofia heb ik de sportacademie voltooid.
Eenmaal Nederlands geleerd had ik al snel werk als tienerwerker in een buurthuis
in Amsterdam Oost. Daar heb ik bijna 10 jaar met veel plezier gewerkt. Vooral veel
sportactiviteiten en sportevenementen georganiseerd. Via de functie van
combinatie-functionaris maakte ik de overstap naar het onderwijs.
Sinds 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als gymleerkracht. Ik heb op meer
dan tien scholen in Amsterdam e.o. gewerkt. Ik vind de afwisseling leuk. Elke
school heeft zijn eigen sfeer.
De komende tijd ben ik op maandag aanwezig op De Piramide. Ik kijk uit naar een
prettige samenwerking met jullie.
Met sportieve groet,
Ogi Svechtarov

Groep 3/4
Groep 3/4 is druk bezig met de kriebelbeestjes. Zo hebben we wormenflats en
bijenhotels gemaakt van jampotten met aarde en melkpakken met heel veel takken
erin. Nu maar hopen dat de beestjes het er naar hun zin hebben.

Ook zijn we bij Vreedzame School begonnen aan het hoofdstuk "We hebben hart
voor elkaar". We benoemen onze gevoelens, denk aan: boos zijn, verdrietig of juist
trots omdat een werkje goed gelukt is of tijdens gym dat acrobatiek-trucje goed
lukte. We zien aan elkaars gezicht hoe we ons voelen en proberen daar rekening
mee te houden.
juf Janneke

Groep 5/6
Topsporters in groep 5 / 6
Wij zijn supertrots op de prestaties van Casper en Rayaan!!
Casper schaakt al jaren en doet dit heel erg goed.
Vorig jaar werd De Piramide als school nog kampioen van het scholenschaaktoernooi. Misschien kunt u zich dit nog herinneren.
Rayaan is een judo-talent, hij heeft ook al vaker een prijs gewonnen. Rayaan kan
hier heel leuk en enthousiast over vertellen.
Veel succes jongens!

Muziekoptreden groep 5
Woensdag heeft groep 5 opgetreden voor de overige groepen. Dit om nog even te
oefenen voor het echte optreden voor de ouders. Wanneer dit optreden zal zijn
hoort u nog van ons. Ze vonden het heel erg spannend, maar hebben het ook heel
goed gedaan!
Ze worden begeleid door docenten van Muziekschool Waterland uit Purmerend. De
Piramide doet al meerdere jaren mee met dit project. Wij vinden het als school ook
heel belangrijk dat kinderen kennismaken met muziekinstrumenten.

juf Fenna, juf Jacoline en juf Sandra
Groep 7
Groep 7 heeft de afgelopen twee weken hard gewerkt. Deze week hadden we zelfs
een complete breukenweek. Elke dag een ander stukje van de breukenwereld om zo
de breuken er goed in te krijgen. Op woensdag hebben we een renspel gespeeld,
waarbij je zo snel mogelijk alle goede antwoorden moest vinden.
Deze vrijdag 5 april gaan we naar sporthal de Seinpaal voor een collegetour van
André Kuipers! Hierover in de volgende pipo meer.
De juffen van groep 7

De volgende PIPO verschijnt op 10 mei 2019!
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