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AGENDA

Schoolbrengdag
Recent was het volop in het
nieuws: schoolkinderen fietsen
te weinig en doen daardoor te
weinig verkeerservaring op.

Maandag 17 september
OPOZ Sporttoernooi
Groepen 7 en 8

Door vaker op de fiets naar
school te gaan doen kinderen
deze belangrijke ervaring wel
op. Zo helpt u hen zich te
ontwikkelen tot veilige en
zelfstandige
verkeersdeelnemers. Soms zijn
er praktische redenen
waardoor dagelijks naar school
fietsen niet mogelijk is. Maar
misschien is het wel mogelijk
één of meerdere vaste dagen
te kiezen waarop het wel kan.
Donderdag 20 september is de SCHOOL op SEEF
Schoolbrengdag!
Ook IKC De Piramide doet hieraan mee. Wij vragen alle ouders
en leerlingen deze dag lopend of met de fiets naar school te
komen. De leerlingeraad is betrokken bij de organisatie van deze
dag en ook in de klassen zal aandacht besteed worden aan
verkeersveiligheid. Doet u mee?
Ik eet het beter
In de week van maandag 24 september t/m
vrijdag 28 september doen de groepen 5 t/m
8 mee aan het programma ‘ík eet het beter’.
De leerlingen van deze groepen krijgen in
deze week drie gezonde pauzehappen. Op
deze manier willen we kinderen bewust
maken van het belang van een gezonde
voeding.

Donderdag 20 september
Schoolbrengdag
Vrijdag 28 september
Studiedag leerkrachten
Alle leerlingen vrij
Woensdag 3 oktober
Start Kinderboekenweek

Voorstellen Leerlingenraad 2018-2019
Afgelopen maandag heeft de nieuwe leerlingenraad zijn eerste
vergadering gehad van dit schooljaar. De kinderen hebben
plannen bedacht om de Schoolbrengdag te promoten. Ze hebben
posters in alle klassen opgehangen en de overige leerlingen uitleg
gegeven. Tevens hebben zij een ludieke actie bedacht voor die
dag.
De Leerlingenraad bestaat uit 9 leerlingen uit de groepen 5 t/m
8. De raad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op
school. Vijf keer per jaar zullen zij vergaderen onder leiding van
de adjunct-directeur. Daarbij denken en praten deze leerlingen
mee over allerlei schoolse zaken, helpen ze bij het organiseren
van activiteiten en geven zij advies.
De Leerlingenraad bestaat dit jaar uit de volgende leerlingen:
Luciano (5A), Glenn (5/6C), Valentijn (5/6B), Moreno (6A),
Kristian (7A), Nora (8A), Yassin (8A), Dion (7/8B) en Justin
(7/8B)

Even voorstellen:
1. Over mij: Ik ben Joyce Hulsman,
61 jaar, getrouwd met Kees. Ik heb
2 getrouwde kinderen en ben oma
van 4 kleinkinderen. Ik woon
momenteel in Gouda.
2. Werkervaring:

Als juf

begonnen in Berkenwoude, daarna
Haastrecht en 26 jaar in Stolwijk. Ik
heb voornamelijk les gegeven in de
groepen 1 t/m 4 en de laatste 2
jaren in de groepen 4-5-6.
3. Waarom De Piramide? Ik ga
binnenkort verhuizen naar
Leidschenveen en wilde graag dichter bij het nieuwe huis werken.
Tijdens het kennismakingsgesprek voelde het goed, ik vond het
een leuke school, die goed bij me past.

Met sommige van u heb ik al
kennisgemaakt en anderen hebben
mij vast al zien rondlopen. In deze
nieuwsbrief zal ik mij even
voorstellen. Mijn naam is Karlijn
Gootjes en ik ben de nieuwe
leerkracht van groep 3A. Ik ben 41
jaar oud, getrouwd met Leon en
moeder van 2 zoons. Cas is 13 jaar
en zit op het voortgezet onderwijs
en Siebe is 11 jaar en zit in groep 8.
In mijn vrije tijd houd ik van
wandelen, tuinieren, koken en lees
ik graag een boek.
Na 20 jaar in andere steden gewoond en lesgegeven te hebben,
woon ik sinds een jaar weer in Zoetermeer- de stad waar ik
opgegroeid ben. Dat bevalt me prima. Ik ben heel blij dat ik op
IKC De Piramide kon komen werken. De eerste weken ben ik
goed opgevangen door mijn nieuwe, fijne collega’s en ik heb het
heel erg naar mijn zin met deze groep kinderen en ouders. We
gaan er met elkaar een fijn schooljaar van maken. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u me altijd even aanspreken. Ik werk
van ma- t/m vrijdag.
Hartelijke groet, Juf Karlijn

Nieuws uit de GROEPEN
Groep 1/2b
“Hallo juf, hallo nieuwe kinderen, hallo kinderen die nu niet meer
in groep 1 zitten, maar groep 2 zijn!” Wat is het weer fijn in de
klas van groep 1/2B.
We zijn heerlijk aan het spelen en werken over het thema School.
We knutselen een hele lange trein met wagonnetjes, om te zien
wanneer iedereen weer een jaartje ouder wordt.
We hebben met elkaar afspraken bedacht, die wij met z’n allen
heel belangrijk vinden. Ze hangen aan de muur in gekleurde
wolken. Regelmatig praten we er even over en vragen we ons af
wat er goed gaat en wat nog wat beter zou kunnen.
Nu de ‘Bieb op School’ een plek heeft gekregen bij ons in de
gang, hebben we hele mooie, nieuwe, leuke boeken in de
leeshoek staan. Als de juf er uit gaat voorlezen, zitten we met z’n
allen gezellig op het grote kleed dat in onze klas ligt.
Op dat kleed zitten we ook als we in de kleine kring met de juf
iets gaan doen, bijvoorbeeld tellen, of rijmen, of ... het kan van
alles zijn. Met een klein groepje leren we dan iets van de juf of
we oefenen ergens mee. En dat is reuzeleuk, want dan zijn we
met heel weinig. De andere kinderen spelen dan lekker verder en
mogen ons even niet storen. Na ongeveer 10 minuutjes, gaan wij
dan ook weer verder met ons werkje of spel.
Groep 3a
De eerste weken van het nieuwe schooljaar in groep 3 zitten er al
weer bijna op. Het was de eerste week best wel wennen voor ons
in groep 3: een nieuwe groep kinderen, een eigen tafel en laatje.
Een nieuwe juf. Gelukkig kenden de meeste kinderen elkaar al
wel uit de kleutergroepen. Inmiddels zijn we al goed gewend en
wordt het met de dag leuker in de klas.
We hebben al heel veel letters geleerd (de r, i, k, aa, n, e, s) en
kunnen de woorden zingend aan elkaar lezen. Wanneer we een
woord goed op willen schrijven, dan hakken we het woord en
luisteren we welke letters we horen. We kunnen de woorden ook
neerleggen met de magnetische letters uit de letterdoos. Dit
vinden wij heel leuk om te doen. Dan mogen we ook zelf woorden
bedenken. Maar de letterfilmpjes vinden wij het leukst! Dat wij
niet alleen op school aandacht aan lezen besteden, heeft de juf
ook al gehoord. Veel kinderen lezen thuis ook boekjes of oefenen
de woordrijtjes, fijn! Dat helpt bij het leesproces op school. Naast

lezen uit de leesmethode ‘Lijn 3’, rekenen we, schrijven we en
doen wij ’s middags leuke lessen wereld oriëntatie, muziek,
tekenen en knutselen. Het thema waar we deze weken mee
werken is ‘de nieuwe groep’. De regels die wij met elkaar hebben
en waar we goed op letten zijn: ‘wij zijn aardig voor elkaar’, ‘wij
zijn netjes op onze spullen’ en ‘wij werken stil en praten met een
binnenstem’. Vooral de laatste regel is nog lastig, want wij zijn
een hele enthousiaste groep en willen nog wel eens lekker luid
van ons laten horen. Gelukkig is het tijdens het werken meestal
wel stil en vinden wij het fijn om de juf en elkaar te helpen. Na
het harde werken is er vaak nog wel tijd voor een leuk spelletje
of mogen wij spelen met spel- en leermateriaal. Kortom, wij
hebben een gezellige groep 3!
Groep 6a
Groep 6a is een klas met veel nationaliteiten.
De school heeft nieuwe school methodes.
Dat zijn :taal en spelling. En de leerlingen vinden nieuwe
methode leuk.
Ze hebben ook de leerlingenraad.
Vanaf groep 5 t/m groep 8 is dat.
Moreno zit er dit jaar in voor deze groep.
We hebben ook: verkeer, natuur, geschiedenis, aardrijkskunde,
rekenen en schrijven.
Met rekenen hebben we verschillende groepen die heten sterren.
We hebben *,** en***.
*** is het moeilijkst en * het makkelijkst en ** ertussen in.
Geschreven door Fay en Moreno
Groep 1/2a
De school is weer begonnen. Wat fijn dat jullie er weer allemaal
zijn!
We zijn begonnen met het thema “naar school, ik ben ik”.
Daarvoor hebben we al een paar leuke werkjes gedaan. Alle
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kunnen ze regelmatig
bewonderen in de gang.
We gaan deze periode vrij verven, daar zijn de eerste
kunstwerken al van mee naar huis gegaan. Ook zijn we bezig
met de letters B en J dit thema. Alle kinderen mogen iets kleins
meenemen voor de lettermuur waar de B of de J inzitten.
We hebben een liedje geleerd, namelijk: als je vriendjes bent. Dit
liedje komt uit Koekeloere. Ook leren we 2 versjes, namelijk:
“prik, prik, prik” en “kom eens kijken in de klas”.

Dit thema is nog 2 weken in de klas, want hierna gaan we aan de
slag met het thema “Kinderboekenweek”. Daar hebben we ook
ontzettend veel zin in!
Groetjes, Juf Stephanie en Juf Minke
Groep 4a
We hebben 2 juffen in de klas Juf Joyce en Juf Esther. Ze zijn
allebei heel lief en grappig. Ze geven ons goed les. We vinden
eigenlijk alles wat we leren en doen leuk in de klas. De kinderen
vertellen:
Lisa en Meije: “We hebben keersommen geleerd. Soms is dat
makkelijk en soms moeilijk.”
Julian, Kaeyla, Sonja en Zinho noemen schrijven, spelling,
muziek en Nieuwsbegrip. Dat ging over de games en over de
plastic soep in de zee. Daar hebben we ook een liedje over
geleerd van kinderen voor kinderen. We gingen moeilijke
woorden opzoeken uit de tekst. Met muziek
hebben we het liedje de droomboom
geleerd!
Aniek: “Bij spelling schrijven we de woorden
op die de juf zegt en we leren verschillende
categorieën zoals het hakwoord, het
zingwoord en het luchtwoord. Het luchtwoord is het leukst omdat
het poppetje die het luchtwoord uitlegt scheetjes laat!!”☺
Er zijn ook filmpjes bij spelling. Oh ja , er is ook nog een
speciaal hakwoord. Als er berg staat mag je geen berrug lezen.
En we hebben een au en ei rap. Die we ook graag thuis willen
horen. En er zijn speciale au (atje au) en ou ( Otje ou )
platen/posters.
Hayley, Janna, Jenairys en Elrinio, vinden Engels zo leuk, dan
kunnen we als we in een ander land zijn de mensen ook
begrijpen!!
Mayra vertelt over de woordprentjes van Estafette. “We
proberen steeds sneller de rijtjes woorden te lezen.” Jenairys wil
later moeilijkere boeken lezen. “ We zijn ook nog naar de bieb
geweest!”
Milano vindt sociale vaardigheden leuk. Kiran legt uit: “We leren
dan hoe we met elkaar om moeten gaan.”
Viggo, Liam, Lars en Naomi gymmen graag. ‘We springen van de
kasten en banken af. Slingeren aan de touwen bij meester Dylan.
We doen lummeltje en tikkertje met juf Joyce.”
Inoue werkt graag op het digibord en kan goed letters versieren
en is goed in knutselen. Dani vindt alles wel leuk.

De groep vroeg ook aan Meester Ron wat hij het leukst vindt op
school. Meester Ron: ”Dat de kinderen allemaal lief en vooral
grappig zijn.” Ze vinden het ook leuk om meester Ron in de
maling te nemen!!
De eerste 2 weken in groep 8a
De eerste dag
De eerste dag op school verliep goed. We hebben in de ochtend
leuke spelletjes gespeeld om elkaar te leren kennen. Daarna
hebben we al een beetje werk gedaan.
We hebben ook een nieuwe juf leren kennen, juf José. Ze is heel
aardig en houdt van leerzame spelletjes.
De eerste schooldag was toch wel leuk!
Samenvatting eerste week
De eerste week hebben we niet veel gewerkt, we hebben meer
kennismaking spelletjes gedaan. We krijgen vanaf dit jaar een
weektaak, met meer dan alleen rekenen. We moeten een aantal
taken doen, zoals Rekenen weektaak, knutselwerkjes en
misschien een schrijf les. We hebben een nieuwe spelling en taal
methode, Staal. De eerste week was best wel rustig!
Geschreven door Yasmine en Amelie van groep 8a
Eerste dag week 2
We kwamen binnen en er stond een raadsel op het bord twee
vaders en twee zonen gingen vissen ieder ving een vis maar toch
werden er drie vissen gevangen hoe kan dat. Het antwoord was
de opa ging mee en de vader van de jongen de opa is de vader
van zijn zoon en zijn zoon is de vader van zijn zoon en zo gingen
er twee zonen en twee vaders mee. En sinds die dag begonnen
we gewoon met normaal werken zoals rekenen taal spelling
begrijpend lezen en nog meer en we hebben een nieuwe
methode bij taal en spelling genaamd staal.
We hebben de nieuwe juf beter leren kennen, ze is een hele
aardige juf en ook een hele grappige juf, soms streng maar dan
moet je je wel erg misdragen, maar de lessen van juf José doet
ze op een grappige manier en dat vinden de kinderen meestal
beter om te leren en vind ik ook. We hebben een hele lieve
anderen juf, juf Miranda en zij doet ook hele leuke lessen het lijkt
op de lessen van juf José. Juf Jose komt op een maandag en een
dinsdag en juf Miranda op woensdag donderdag en vrijdag.
Geschreven door Karam en Najeeb van groep 8A

Groep 1/2e
Wist je dat:
- Er in groep 1/2e 26 kinderen zitten?
- Er 13 jongens en 13 meisjes in de groep zitten?
- De groep 2 juffen heeft?
- Wij vorig jaar in de teamkamer zaten?
- Wij nu een echt lokaal hebben in de aanbouw, en wij daar erg
blij mee zijn?
- Wij deze week de cijferfee op bezoek hadden en die het cijfer 4
had meegenomen?
- Wij een versje hebben geleerd over het prikken?
- Wij van de week ook van alles hebben geleerd over de wind en
met de wind hebben gespeeld?
- De juf heel trots is omdat de kinderen allemaal hun best doen?
- De juf nog veel meer kan schrijven maar het stuk dan te lang
wordt?
Met vriendelijke groet,
Juf Esther en Juf Nienke

Stukjes uit Groep 5/6b
Gym
Gym is heel leuk en sportief.
Bij gym word je lenig en bij gym doen we meestal leuke eind
spellen.
Bij gym doen we volleybal en andere leuke spellen en je leert
veel dingen.
Geschreven door Jelle en Timo
Informatieochtend
Op woensdag 5 sep. was de informatieochtend. Op de
informatieochtend vertellen we aan de ouders wat we allemaal
doen op school. We vertelde over Staal, ICT, rekenen, overige
vakken. We gingen het in groepjes vertellen. En zo kunnen de
ouders ook zien wat wij doen op school.
Geschreven door Claire, Elizabeth en Rico
Leerlingenraad
07-09 waren de verkiezingen voor de leerlingenraad. Iedere
kandidaat: Hugo, Fairyn, Kaya, Simon H, Valentijn, Wessel,
Christian en Cindy moesten een elevator pitch houden. De
winnaar was Valentijn. We moesten ook stemmen. Valentijn had

een stem meer dan Fairyn. Fairyn is nu de vicevertegenwoordiger
De eerste vergadering was 10-09. We gingen kennismaken en we
hebben het gehad over de schoolbrengdag 2018 op donderdag
20 september. We hopen dat u lopend of fietsend komt.
Geschreven door Valentijn en Fairyn
Staal
(spelling en taal)
We hebben een nieuwe taalmethode en die heet Staal.
Het wisselt af met luisterteksten en animatiefilmpjes.
De poppetjes in de animatiefilmpjes zijn allemaal een
spellingcategorie,
Bij voorbeeld de plankwoordregel (dat is de nk regel).
En we hebben de au- en de ei-plaat. Daar staan plaatjes met
dingen op, waar de au en de ei in zitten.
Geschreven door Wessel, Jasper en Simon H.

