Zoetermeer, 31 augustus 2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van IKC De Piramide
De kop is eraf!
Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad en ervan heeft kunnen genieten.
Vrijdag 24 augustus hebben u en uw kind kennis kunnen maken met de leerkracht van dit jaar. We
gaan er weer een goed jaar van maken met elkaar.
Start van de lesdag
Als u uw kind naar school brengt kunt u mee naar de klas. Houdt u er wel rekening mee dat de
leerkracht er dan voor de leerlingen is. U kunt dan geen gesprek met haar aan gaan. Daar kunt u een
aparte afspraak voor maken. Let u er ook op dat de lessen om 8.30 uur beginnen en wij er dan vanuit
gaan dat alle leerlingen in de klas zitten!
Toestemming gebruik beeldmateriaal
Regelmatig worden er foto’s gemaakt voor de website, nieuwsbrief, krant, observatie in de klas enz.
Graag hoort de leerkracht van uw kind tijdens de omgekeerde oudergesprekken van u of u bezwaar
heeft dat wij dit beeldmateriaal gebruiken.
Eethulp
Net als voorgaande jaren hebben wij uw hulp weer nodig bij het eten tussen de middag. Wilt u
wanneer u niet aanwezig kunt zijn, op de voor u ingedeelde datum, dit tijdig aan ons doorgeven. Wij
kunnen dan voor vervanging zorgen en u op een ander tijdstip indelen.
Ouders die aangegeven hebben de eethulp in te kopen kunnen de € 50,00 storten op banknummer
NL69INGB0004327500 t.n.v. De Piramide o.v.v. naam van uw kind.
Informatieochtend 5 september
5 september bent u van harte welkom op de informatieochtend.
8.30 uur: Groep 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D, 1/2E, 3A, 3/4B en 3C
11.30 uur: Groep 4A, 4C, 5A, 5/6B, 5/6C, 6A, 7A, 8A, 7/8B.
Omgekeerde oudergesprekken
Net als vorig jaar zullen er in de 2de t/m de 4de schoolweek omgekeerde oudergesprekken plaats
vinden. U kunt op de lijst die bij de klas hangt/ ligt uw voorkeur invullen voor dag en tijdstip.
Verkeerseducatie
Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom bieden wij in alle leerjaren actueel
verkeersonderwijs aan, zowel theorie als praktijk.
Als praktische methode gaat de school vanaf dit jaar meedoen aan het programma van SCHOOL op
SEEF en krijgen wij gedurende drie jaar begeleiding van een verkeersleerkracht van Onderwijs
Advies.
‘SCHOOL op SEEF is een programma in Zuid-Holland dat staat voor een goede aanpak van
verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens het programma
SCHOOL op SEEF worden de leerlingen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid
in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers’.

De praktische verkeerslessen vanuit SCHOOL op SEEF vinden, lopend of op de fiets, plaats op het
plein of in de wijk. Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders om
verkeersonderwijs en - opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen. Ook werken we samen met de
gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo
veilig mogelijk te krijgen en te houden.
Stopverbod
Afgelopen week ontvingen wij een brief van de gemeente waarin wij werden geïnformeerd dat het
besluit is genomen een stopverbod vast te stellen langs beide zijden van het gedeelte dat ligt tussen
de percelen Fivelingo 64 en Fivelingo 66 en de westelijke grens van het perceel Fivelingo 124.
Het stopverbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 10.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur. Het beschreven stopverbod geldt niet voor de parkeerplaatsen die langs het betreffende
weggedeelte liggen.
Tot het vaststellen van deze maatregel wordt overgegaan, omdat bij de school regelmatig voertuigen
worden stilgezet of geparkeerd door ouders of verzorgers die hun kinderen met de auto naar school
brengen en weer ophalen. Dit is zeer hinderlijk voor de omwonenden. Met het vastgestelde
stopverbod wordt de overlast minder, mede omdat de handhaving van dit verbod gemakkelijker is dan
het parkeerverbod dat momenteel van kracht is, aldus de gemeente.
Studiedagen zijn gepland op:
Dag

Datum

Vrijdag

28 september

Maandag

29 oktober

Donderdag

22 november

Donderdagmiddag

20 december

Vrijdagochtend

21december

Maandag

4 maart

Woensdag

29 mei

Dinsdag

11 juni

Dinsdag

2 juli

Vrijdagochtend

19 juli

Deze studiedagen staan ook aangegeven in de agenda op de website www.ikcdepiramide.nl bij
kalender.

Met vriendelijke groet,

Louise Gros
Directeur

