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AGENDA

De Schoolbrengdag was een groot succes!
Op donderdag 20 september deed IKC De Piramide mee met de
Schoolbrengdag. De Leerlingenraad heeft meegeholpen deze dag
te organiseren door posters op te hangen en deze actie in elke

Woensdag 3 oktober
Start Kinderboekenweek

klas te promoten. En met
succes! Veel kinderen kwamen
deze dag lopend of fietsend
naar school. Er waren zelfs
kinderen van buiten Zoetermeer
die met het openbaar vervoer
kwamen. Door de auto te laten
staan zijn de kinderen goed
bezig voor hun gezondheid, de
verkeersveiligheid rondom
school, het milieu en hun
verkeersvaardigheid.
De Leerlingenraad stond ’s morgens op het plein om
complimenten uit te delen. We bedanken iedereen die mee heeft
gedaan aan deze actie en hopen dat de kinderen vaker lopend of
op de fiets naar school zullen komen!
Kinderboekenfestival
Op zaterdag 6 oktober organiseert de Bibliotheek het
Kinderboekenfestival!
Van 14.00 uur tot 16.00 is er een Beste Vriendenquiz in de
Bibliotheek in het Forum. Een team bestaat uit twee kinderen van
9 tot en met 11 jaar. Een bekende Zoetermeerse quizmaster stelt
hilarische, grappige en soms moeilijke vragen om te achterhalen
of jullie elkaar echt goed kennen, elkaars BFF’s zijn en kunnen
samenwerken. Je beste vriend(in) kan een klasgenoot zijn, maar
ook je neef/nicht, je teamgenootje, je buurmeisje/jongen etc.
Een jury beoordeelt of de vragen correct beantwoord worden. Er
zijn leuke prijzen te winnen, niet alleen voor de goede
antwoorden, maar er is ook een originaliteitsprijs voor jullie
teamnaam en outfit! Deelname is gratis, jullie moeten je wel
even aanmelden via mail voor donderdag 4 oktober bij Jorien
Cohen Stuart (jorien.cohenstuart@bibliotheek-zoetermeer.nl).
Meer informatie vinden jullie op https://www.bibliotheekzoetermeer.nl/actueel/agenda/kinderboekenweekfeest.html

Maandag 22 oktober t/m
Vrijdag 26 oktober
Herfstvakantie
Maandag 29 oktober
Studiedag
Alle leerlingen vrij

Nieuws uit de GROEPEN
Groep 3c
We zijn nu vijf weken bezig en groep 3c wordt al een hele leuke
groep. Door allerlei spelletjes leren wij elkaar steeds beter
kennen. We mogen vertellen over onze hobby’s en ook waar we
goed in zijn.
Door “7 up” te spelen leren we de namen van de kinderen en
oefenen we gelijk met het tellen in het Engels.
Als we de klas binnenkomen, mogen we eerst nog even tekenen
of kleuren, maar veel kinderen pakken ook gelijk een boekje.
Als dan om half negen de deur dicht gaat, gaan we allemaal in
een boekje lezen of kijken. Deze opdracht kunnen we al 5
minuten zonder praten uitvoeren.
Dit is echt al heel knap.
We hebben al 12 letters geleerd en we kunnen al veel woorden
lezen.
De letters die we geleerd hebben, leren we ook gelijk schrijven.
Dat is soms best nog lastig, maar de leuke filmpjes op het
digibord helpen ons erbij.
We leren ook al zelfstandig werken. We mogen lees- of
rekenspelletjes spelen, op de computer of een bouwopdracht
maken.
Dit gaat al heel goed en de juf is daarom supertrots op ons!
Afgelopen donderdag hadden we onze eerste KWIKshow. We
hebben een herfstlied gezongen. Daarna moesten we op onze
meegebrachte emmers een ritme trommelen. Er kwam steeds
een groepje bij en op een gegeven moment speelden we allemaal
tegelijk hetzelfde ritme. Toen moest het eerste groepje ophouden
en werd het langzaam steeds zachter. Het was leuk om met
elkaar een orkest te vormen.

Groep 1/2d
1...2...3...4...5...6...
Afgelopen week stond in groep 1/2D het cijfer 6 centraal. In en
om de klas zijn we druk op zoek geweest naar alles wat met dit
getal te maken heeft. Zo vonden we 6 kussens, 6 boeken, 6
potloden. We kwamen erachter dat de 6 eigenlijk een
omgekeerde 9 is. En we zagen het getal op de klok en het
horloge van de juf. Alles wat we konden vinden hebben we
verzameld op ons gloednieuwe kleed! Dit kleed gebruiken we niet
alleen als verzamelkleed, maar ook leren we hierop nieuwe

dingen in kleine groepjes of zitten we knus bij elkaar als de juf
een spannend verhaal voorleest. We zijn er erg zuinig op en
willen het kleed zo mooi mogelijk houden. Dus denk erom: niet
met je schoenen op het kleed!

Stukjes uit Groep 4c
Kring
Wij zitten altijd op maandag in de kring en we zijn gezellig tegen
elkaar en we spelen spelletjes
En we spelen zak doekje leggen en het is heel leuk om te doen
dat vinden het heel leuk.
Van Hania en Julia
Staal
Taal is leuk we doen het samen. Er zijn opdrachten. Soms mogen
we geen vraag stellen. Dan moeten we het alleen doen.
Spelling
Spelling is leuk. Bij spelling is een dictee. Er is ook een werkboek
van spelling. Spelling heeft leuke opdrachten. De kinderen gaan
rustig werken.
Van Beiar en Alland
Klasdojo
Als je je goed gedraagt dan krijg je een punt.
Als je tien punten hebt krijg je een sticker.
Dan mag je de sticker inleveren. Om iets leuks te doen.
Zoals op de stoel van de juf zitten.
Van Marijn en Alland
Super – tijd
Als je goed je best doet.
Sta je in de s van super.
Dan ben je goed en stil.
Aan het werk aan het.
Einde van de dag hebben.
We nog veel tijd om.
Lol te maken.
Van Marijn

Stukjes uit Groep 7/8b
Engels
We hebben 3 kinderen Tristan,Jacob,Aoife,Chris, die hebben
Engels sterrenwerk.
De anderen krijgen Engels van juf Loes.
We hebben big English
daarmee leren wij Engels.
Big English heeft verschillende thema’s zoals animals.
Je leert ook met elkaar praten zoals
hi how was your day .
and who are you.
And i am 10 years old.
Dit was de nieuwsbrief engels
Door Tristan,Justin
Frans
Elke week op maandag hebben we Franse les waarbij we eerst
naar Franse leer liedjes luisteren over tellen dan doen we meestal
spelletjes en opdrachten uit ons Franse les boeken dat zijn de
werkboeken en lesboeken en als laatste praten we over wat we
hebben gedaan. Deze week hebben we een normale les gehad.
Maar er was een hulp juf die bij ons was om te kijken omdat de
Franse lerares Olga en de hulp juf willen op meer basisscholen
Franse les komt en door te kijken kan de Franse lerares beter
lesgeven op basisscholen. We hebben elk jaar 7 lessen en de
allerlaatste les is niet alleen praten en lezen maar ook
grammatica. En soms doen we iets speciaals zoals 2 jaar geleden
hebben we bakkerij gespeeld.
Door Jacob en Jasper

Project
Wij hebben een nieuw project in groep 7/8B! Namelijk…
Robots!!!
We zijn er nog niet zo ver mee, maar we kunnen wel al wat
vertellen over wat we allemaal gaan doen. We krijgen binnenkort
een aantal gastlessen waaronder een van de vader van Jasper
over mechanica. We gaan ook op excursie.
En we zijn robots aan het bouwen die met z’n allen een laatje
kunnen opruimen. Daarmee gaan we nog een wedstrijd doen.
Daarmee zijn we al begonnen.

Dit was wat we over het project konden vertellen, maar we
hebben er superveel zin in.
Door Emi en Dion
Regels in groep 7/8b
Wij hebben in groep 7/8b best veel regels:
De regels op de gang zijn: we zijn rustig, we praten niet, we
blijven in de rij en we rennen niet. Deze gelden voor groep 1 tot
en met groep 8. Natuurlijk is het moeilijker voor groep 1 dan
voor groep 8 maar groep 1 moet het wel proberen en groep 8
moet het natuurlijk wel kunnen!
Regels in de klas: we vechten niet, we zijn aardig, we pesten
niet, we helpen elkaar, we zorgen voor elkaar en we staan op
tegen pesten. We moeten ons eraan houden (deze regels gelden
ook voor buiten) als je je er niet aan houdt dan krijg je straf,
zowel binnen als buiten!
Regels huiswerk: Wij hebben verschillend huiswerk taal en
rekenen. Wij krijgen dat op vrijdag en moeten het weer inleveren
op vrijdag, alleen niet als er op vrijdag een studie dag is dan
moeten we het op donderdag in leveren. Met rekenen hebben we
een bladzijde en bij taal 2.
Algemene regels: Sommige heb ik al verteld. Maar sommige nog
niet als ik ze al heb verteld dan herhaal ik het nog even! hier
gaan we Lets go we vechten niet, pesten niet, we gaan niet niet
luisteren, niet brutaal tegen over de leerkracht zijn, we luisteren,
we komen op tegen pesten en we zorgen dat iedereen het naar
ze zin heeft
Dit zijn alle regels
Door: Aoife
Staal
Staal is een nieuwe methode. Eerst deden we Taal Actief maar nu
doen we staal. Staal is voor twee vakken: taal en spelling. Bij
spelling zijn er verschillende tekentjes. Die hebben verschillende
betekenissen bijvoorbeeld: het thee woord. Hier heb ik een
plaatje. Bij staal taal heb je verschillende thema’s. Groep 7/8b
heeft de afgelopen 4 weken het thema licht afgesloten. Daarbij
moest je eerst opdrachten maken in je werkboek in die
opdrachten moest je je eigen verslag maken na die opdrachten
moest je de toets

maken dan heb je nog twee bladeren die je

na de toets moet maken. De nieuwe methode is veel makkelijker
als vorig jaar. En hij is veel leuker. Iedereen dag maken we een
nieuwe bladzijde van taal en spelling. We hebben een nieuw

programma genaamd MOO. Hierbij moeten we allemaal woorden
opschrijven als je het dan goed hebt mag je een minuutje een
spelletje doen. Met dat spelletje kan je punten verdienen. Als je
genoeg punten hebt dan kan je fisjes verdienen bijvoorbeeld: een
gele en rode
Door Chris en Sil

Groep 7a
De afgelopen twee weken hebben we in groep 7a gewerkt aan
onze gezondheid. Dit trapten we af met het OPOZ-sporttoernooi,
waar we als school de 5e plaats hebben behaald van alle OPOZscholen. Iets om trots op te zijn dus.
Diezelfde week hebben we een verkeersles
op het schoolplein gekregen, waarbij er
over dunne richeltjes, schuine
oppervlakken en met een hand los van het
stuur gefietst moest worden, zonder
hierbij de verkeersregels te vergeten
natuurlijk. Maar bij gezondheid hoort
natuurlijk niet alleen sport, maar ook gezond eten. Afgelopen
week hebben we genoten van bananen, aardbeien, mandarijnen,
magere kwark, lekkere crackers en nog veel meer lekkers, in het
kader van de Week van de Pauzehap. Donderdag hebben ze zelf
allemaal een gezond tussendoortje meegenomen: Hüttenkase,
een gezonde notenmix, een heerlijke shake. We kwamen om in
het lekkere eten. Een gezonde start van het jaar dus!

