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Data

Activiteiten kalender

Bestemd voor

27 mei

Marga Dirksen (IB) aanwezig

Alle groepen

28 mei

Schoolreisje

Groep 1 t/m 4

29 mei

Studiedag; alle leerlingen vrij

Alle groepen

30 en 31 mei

Hemelvaart; alle leerlingen vrij

Alle groepen

5 juni

Suikerfeest; alle leerlingen vrij

Alle groepen

15 juni

Muziekoptreden

Groep 5

17 juni

Theatervoorstelling “De Vliegende
Gek” in DNS

Groep 3/4

26 juni

Meester- en juffendag

Alle groepen

26 juni

Schoolfeest

Alle groepen

4 juli

Bezoek Hermitage

Groep 6

Beste ouders,
Gezonde School
Afgelopen week was de week van De Gezonde School. De kinderen hebben een
drinkbeker gekregen om water uit te drinken én er hebben allerlei activiteiten
plaatsgevonden. Vrijdag was de dag van Plastic Soep. Deze PIPO staat in het thema
van deze geslaagde week. Juf Fenna en meester Kelvin hebben deze week
georganiseerd. Onze complimenten hiervoor!
Overblijven
Kinderen die overblijven spelen onder toezicht van de overblijfmoeders op het
schoolplein. Nu merken we dat kinderen die niet overblijven ook graag voor
schooltijd op het schoolplein spelen. Voor de overblijfmoeders is het dan niet meer
overzichtelijk om toezicht te houden op de kinderen die overblijven en dat willen
we natuurlijk wel! Vanaf volgende week geldt dan ook de regel:
Kinderen die niet overblijven spelen op het plein of gras, waar geen
overblijfkinderen zijn.
We gaan deze regel met de kinderen bespreken en rekenen op uw medewerking.
Centrale Eindtoets
Waarschijnlijk heeft u gelezen dat de beoordeling van de Eindtoets op sommige
scholen niet goed is verlopen. Dit geldt niet voor onze school.
Ouderraad
Afgelopen woensdag is de ouderraad bij elkaar gekomen. We hebben het
Schoolfeest besproken en het team heeft er voor gekozen om het Schoolfeest dit
jaar in een ander jasje te gieten. Op woensdag 26 juni is het Schoolfeest gepland en
de nadruk ligt op een feest met de kinderen. Daarom zal op deze dag ook de
meester - en juffen dag gevierd worden. Het feest zal van 08.45 uur tot 14.00 uur
duren. Verdere informatie volgt.
We hebben afscheid genomen van Marjan de Boer. Zij heeft zich jaren ingezet voor
de Ouderraad. Nogmaals hartelijk dank, namens de kinderen en het team!

W4Kangoeroe

Deze toppers hebben meegedaan aan de wereldwijde rekenwedstrijd van
W4Kangoeroe. Na vijf donderdagen geoefend te hebben waren ze er klaar voor.
We moesten een aantal weken wachten op de uitslag, maar dat was zeker de moeite
waard. Iedereen heeft een certificaat gekregen en een kleinigheidje. Het was een
leuke en leerzame ervaring.
Via deze weg willen we nogmaals de ouders bedanken voor jullie hulp tijdens het
oefenen. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer meedoen. 😃
team obs De Piramide
Groep 1/2
Vorige week hebben wij een gezonde week gehad. Alle kinderen van de Piramide
hebben een mooie bidon gekregen. Elke dag stond in het teken van gezondheid en
bewegen.
Bij ons op de groep hebben we elke dag de daily mile gerend. We hebben een
proefjesmiddag gehouden, buitengymles gegeven en gegymd in de grote gymzaal.
Daarnaast hebben we gekeken hoeveel suiker er in verschillende snoepjes zitten.
Tijdens de verschillende wisselmomenten op de dag hebben wij gedanst op muziek
van Kinderen voor Kinderen. Fruit hoefde niet mee genomen te worden afgelopen
week, dit werd verzorgd door school.

Verschillende moeders hebben ons geholpen met het schillen van de komkommers,
appels, peren, paprika’s, wortels en bananen, dank jullie wel!
Op vrijdag werd deze week afgesloten met een theatervoorstelling over afval in het
bos en een gastdocent die kwam vertellen wat er met de dieren gebeurt als er afval
op de grond terecht komt.
Het was een hele gezonde en geslaagde week!
De theatervoorstelling

De buitengymles, fiets-race en klimmen en glijden, touwtje springen en voetballen.

juf Daniëlle, juf Laura en meester Kelvin

Groep 3/4
Maandag startten we na de aftrap door juf Fenna van het Gezonde School-project
allemaal met de daily mile. Iedereen rende zo snel als hij/zij kon en er werden vele
elastiekjes (dus rondjes) geteld om de polsen van de kinderen. Gelukkig werden we
aangemoedigd door een aantal ouders. Bij meester Ogi van gym deden we de
piepjestest. En fruit van school, snoeptomaten, peer en wortels.
's Middags deden we proefjes en zochten we uit hoeveel suikerklontjes er in
vruchtensap zitten en hoe ons skelet eruitziet. De middag vloog zo om.

Dinsdag gingen we, voordat we naar het zwembad gingen, uitzoeken hoeveel
suiker er in koekjes zit. De suikerklontjesposter hangt op onze klassendeur. En voor
de tweede keer de daily mile. We liepen nog niet zo snel als maandag. Vandaag
probeerden we als schoolfruit banaan, appel en komkommer. Alles was zo op!
Woensdag gaf meester Charlie samen met meester Leroy van de Sportkoepel een
tanden- gymles. Na een hindernisbaan, moesten we proberen de tanden uit de bek
van een (plastic) krokodil te halen en de bek van de krokodil die het eerste
dichtklapte, tja..... dat team had pech! Vingers weg (nee hoor, niet echt natuurlijk)!
Bij de daily mile hadden we de smaak te pakken. Iedereen liep meer rondjes dan
maandag. We haalden nieuwe records. Vandaag als fruit snoeptomaatjes, paprika
en weer een appeltje. Smullen maar!

Donderdag weer een daily mile. Inmiddels waren we gewend om te lopen en liepen
we steeds makkelijker. De spierpijn was weg, dus dat leverde weer meer elastiekjes
(dus rondjes) op. Heerlijk, dat lopen. Eigenlijk willen we dit wel elke dag! 's
Middags gingen we fruitmandjes schilderen. Kom maar kijken in onze gang, hoe
onze schilderijen geworden zijn. Als voorbeeld van alles wat, tomaatjes, bananen,
appels en druiven. Na afloop lekker opeten, maar eerst even goed afspoelen want er
zaten soms wat verfspatten op.
Vrijdag, hè jammer, laatste keer daily mile. Sommigen waren toch wel een beetje
moe, we liepen dus ook wat rustige rondjes. Gaf niks, meedoen is belangrijker dan
winnen. Daarna kwamen de meester en juf van Plastic Soep. Eerst legde meester
Jay uit hoe lang afval blijft liggen als je het zomaar op straat of in de bosjes gooit.
Sommige dingen blijven wel 100 jaar bestaan!

Toen kwam juf Karin en kreeg groep 4 een lesje over het recyclen van afval. Groep
3 keek naar een theatervoorstelling. Lachen!! Een elf, een wolf en een
afvalmonster, maar gelukkig kwam aan het eind alles toch nog goed!
We verzamelden met prikkers het afval in de buurt en ons groepje verzamelde wel
meer dan 200 dingetjes.
Van meester Joep leerden we het "Ruim het op, hou het schoon, gooi het in ..... de
afvalbak" lied.

Wat een gezellige, leerzame maar vooral leuke week!
juf Janneke
Groep 5/6
Groep 5/6 heeft tijdens de gezondheidsweek een heleboel leuke dingen gedaan. Zo
hebben we een gedicht met illustratie (schilderij) gemaakt over energie. Deze
hangen in de hal om te bekijken.
Daarnaast hebben we twee interessante lessen gehad over de plastic soep. De
kinderen weten nu dat plastic nooit helemaal verdwijnt. Het wordt afgebroken in
hele kleine stukjes (microscopisch klein) en drijft dan voor altijd in de zee. Ook
hebben we elke dag de daily mile gerend en wat zijn de juffen trots op het resultaat.
Alle kinderen hebben zo hun best gedaan en gingen voor zoveel mogelijk rondjes.
Super gedaan! Hierbij was het soms nog wel lastig om niet vals te spelen, maar na
een klassengesprek hierover ging dat beter.
Afgelopen maandag zijn we op schoolreis gegaan. Wat was dat ontzettend leuk!
Lekker spelen en ravotten in de bosjes en een lekkere duik in het water. Dan nog
hutten bouwen en een broodje roosteren boven het vuur en een knakworst erin!
Heerlijk!
juf Fenna, juf Jacoline en juf Sandra

Groep 7
Groep 7 heeft tijdens de gezondheidsweek kennis gemaakt met duurzame
energieopwekkers en deze zelf gemaakt. In groepjes hebben de kinderen een
zonneoven, windmolen, warm watertank en een huis tegen de zon gemaakt. De
resultaten staan op de vensterbank. Als afsluiting hebben ze de informatie over hun
energie-opwekker in twee- of drietallen verwerkt.
De dag erna hebben we gekeken hoeveel suikerklontjes er in chips, borrelnootjes,
leverworst, kaasstengels en toast zit. Van te voren hebben de kinderen ingeschat dat
er in de borrelnootjes de meeste suiker zit. Wat blijkt..... ze hadden gelijk. In een
zak van 300 gram zitten maar liefst 68 suikerklontjes... En in een plakje leverworst
zit er 1. Dus per plakje leverworst, eet je 1 suikerklontje.
Maandag 20 mei was het zover. Schoolreis! Wat hebben ze genoten. De juffen
vonden het prachtig om te zien hoe groep 7 als één groep speelt en voor elkaar
zorgt. Van de kabelbaan en van takken een brug bouwen over de sloot, het kon
allemaal. Een nat pak ontstond al snel, wanneer je uitglijdt op het vlot. Gelukkig
konden de kleren boven het kampvuur gedroogd worden en is iedereen droog weer
mee de bus in gegaan.
juf Fenna en juf Manuela
Groep 8
Net als alle kinderen op school had ook groep 8 een erg leuke en sportieve
themaweek over gezond eten en bewegen. We hebben proefjes gedaan, heel veel
rondjes om de school gelopen, gezonde traktaties gemaakt, veel fruit en groente
gegeten, water gedronken, leuke buitenspelletjes gedaan en een geweldige plastic
soepdag gehad.
Ook zijn we druk bezig met de musical. Onder leiding van stagejuf Sam maken we
een prachtig decor, muziekmeester Joep oefent de liedjes en met meester Remco
leren we de tekst van de musical.
meester Remco

De volgende PIPO verschijnt op 14 juni 2019!
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