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14 juni 2019

Data

Activiteiten kalender

Bestemd voor

17 juni

Theatervoorstelling “De vliegende
gek” in DNS

Groep 3/4

17 juni

MR-vergadering 19.30 uur

Alle groepen

17 en 18 juni

Marga Dirksen (IB) aanwezig

Alle groepen

18 juni

School Maatschappelijk Werkster
Maartje Smits op school van 8.3010.30 uur

Alle groepen

25, 26 en 28
juni

Marga Dirksen (IB) aanwezig

Alle groepen

26 juni

Meester- en juffendag

Alle groepen

26 juni

Schoolfeest

Alle groepen

2 juli

School Maatschappelijk Werkster
Maartje Smits op school van 8.3010.30 uur

Alle groepen

2 en 4 juli

Marga Dirksen (IB) aanwezig

Alle groepen

4 juli

Bezoek Hermitage

Groep 6

8 en 9 juli

Marga Dirksen (IB) aanwezig

Alle groepen

Beste ouders,
We werken naar de grote vakantie toe en dan is er alweer een jaar voorbij. Zoals u
op de activiteitenkalender kan lezen, staat er dit jaar in ieder geval nog één feestje
gepland, het schoolfeest. De ouderraad en het team zijn al druk bezig met de
voorbereiding. In combinatie met de meester- en juffendag belooft het een
feestelijke dag te worden.
Op vrijdag 21 juni krijgt u de formatie toegestuurd. Net als verleden jaar hebben we
dan op maandag avond 24 juni om 19.30 uur een ouderavond waarbij we de
formatie toelichten.
team obs De Piramide
Studiedag in Heerhugowaard
Vrijdag 7 juni waren de juffen Daniëlle, Laura, Fenna en Janneke op studiedag bij
een basisschool in Heerhugowaard. Zij bezochten deze school om ervaringen met
de leerkrachten uit te wisselen over Gepersonaliseerd Leren. Het was een heel
interessante en leerzame dag waarbij we kinderen zagen werken in "werkateliers",
zelfstandig zagen kiezen welke taken zij in de komende kwartieren zouden doen en
werken aan een centraal thema. Werken volgens de visie: Vrijheid in
gebondenheid. We hebben veel inspiratie opgedaan voor het nieuwe schooljaar.
Lezen in de vakantie
Vindt u het ook zo belangrijk dat uw kind doorleest in de zomervakantie zodat het
na de vakantie niet twee maanden is teruggezakt in zijn of haar leesniveau?
Gelukkig hoeft niemand meer een boek mee te nemen, maar kan er digitaal gelezen
worden met "VakantieBieb".
Op de website staan maar liefst 50 e-books voor het hele gezin klaar.
Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon en Game over van Esther van
Lieshout. Vanaf 1 juni is VakantieBieb al beschikbaar voor kinderen en voor
volwassenen vanaf 1 juli. Hij sluit aan het eind van de vakantie, op 31 augustus.
Geïnteresseerd? check www.vakantiebieb.nl
Groep 1/2
Wij zijn in de klas aan de slag geweest met onze lengte en omtrek. Hoe lang zijn
wij? Wie is de langste in de klas? Wie is de kortste in de klas? Daarnaast weten we
nu ook wat “omtrek” betekent en hoe we onze eigen omtrek kunnen bekijken. In de
bouwhoek zijn we hiermee aan de slag gegaan.

Deze week zijn we begonnen aan het thema “water”. Op het raam van onze klas
kunt u zien welke woorden wij tijdens dit thema behandelen. En we hebben al de
platen bekeken van het verhaal “een dagje op het water”.
Krekel en mier gaan een avontuur beleven op het water. Eerst in de beek, daarna in
de rivier en vervolgens komen ze uit in de zee. We zijn benieuwd hoe dit verhaal
afloopt...

juf Daniëlle, juf Laura en meester Kelvin
Groep 3/4
Natte gymles in De Waterdam
Dinsdag 4 juni kreeg groep 3-4 in plaats van zwemles een "natte gymles" in
zwembad De Waterdam.

Ze deden spelletjes waarbij ze leerden om iemand al samenwerkend in een grote
reddingsband naar de overkant te duwen en probeerden zoveel mogelijk ballen in
een opvangbak te gooien tijdens het zwemmen. Blijf dan maar eens boven water!
Iedereen was zwembadvaardig en het was erg gezellig. Weer eens wat anders dus.
Schoolreis naar De Goudvis
Dinsdag 28 juni was groep 1 t/m 4 op schoolreis naar Sintmaartenszee. Daar
is speeltuin De Goudvis. Ondanks dikke regenwolken bleef het droog en
scheen 's middags zelfs de zon. Ook van de OV-staking hadden we geen last,
de bus reed zo door naar de kust. Iedereen vermaakte zich prima op
trampolines of indoor in een grote ballenbak en zwevende helikopters.
Hulpouders, nogmaals heel veel dank! Foto's van ons uitje ziet u via ons
Ouderportaal.
juf Janneke
Groep 5/6
Groep 5 heeft op woensdag 12 juni de laatste muziekles van de muziekschool
gehad. Daarna hebben de kinderen een optreden gegeven voor alle ouders en de
kinderen van groep 6. Dit was erg spannend, maar het ging allemaal heel goed.

juf Sandra, juf Fenna en juf Jacoline

Groep 7
Themaweek 2019
In deze week ga je veel bewegen en gezond eten. Je gaat elke dag The Daily Mile
doen en dan ga je rondjes om de school rennen. De eerste dag begonnen we met de
opening van de themaweek. En daarna gingen we The Daily Mile doen. In de
middag hadden we een proefjesmiddag. Dan ga je allemaal verschillende proefjes
doen in verschillende klassen. Je ging met je groepje naar een lokaal en daar ging je
dan een proefje doen en als je klaar was ging je steeds naar een andere klas. Ik vond
de dag dat we iets gingen knutselen ook heel leuk. Toen ging de juf verschillende
groepjes maken en elk groepje ging iets anders knutselen. Mijn groepje moest een
zonne-oventje maken. En de leukste dag vond ik volgens mij de dag dat je een
pauzehapje moest maken voor een andere klas. Onze klas moest een fruitwagen
maken. Ik vond zelf dat die van mij best wel mooi was en van de rest van de
kinderen. Kortom het was een hele leuke week!
Helin
Themaweek
Vorige week hadden wij een themaweek. Dat was erg leuk, want het thema was
gezond eten en bewegen. We begonnen met The Daily Mile. Dat was erg spannend
in de klas. Er liepen een paar mensen gelijk. Maar uiteindelijk was het zover: de
huldiging. Eerst groep 8 en daarna onze groep. Ik zat te trillen. Ik had gewonnen!!!
Ik was zo blij, want ik had heel erg mijn best gedaan! De themaweek was MEGA
leuk. Kortom: Dit was de beste themaweek ooit.
Bjarne
De afgelopen twee weken hebben we lekker gewerkt in groep 7. Zo hebben we met
blink geleerd over de vervuiling van fabrieken en hebben we zelf apparaten mogen
demonteren. De foto's hiervan kunt u vinden op Basisonline.
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met de CITO-toetsen. Dat vinden alle
kinderen erg spannend, maar wat doen ze het goed. Rustig lezen, doorzetten, de 10
seconden rustregel toepassen als je het even niet meer weet en uitrekenpapier
gebruiken. Tussendoor en 's middags kregen we nog een lekkere traktatie van twee
jarigen. En om de dag gezellig af te sluiten hebben we het Nederlands
vrouwenvoetbal een stukje gekeken. De komende twee weken gaan we alle cito's
afronden en er nog even hard tegenaan voordat het rapport mee naar huis komt.
Hebben alle kinderen deze ingeleverd?
juf Manuela en juf Fenna

De volgende PIPO verschijnt op 28 juni 2019!
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