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Schooljaar 2019-2020
Beste ouders,
Wat hebben we een bizar schooljaar achter de rug. Toch kijk ik hier met trots op
terug! Samen met u als ouders, de kinderen en alle medewerkers van De Piramide
hebben we er de schouders onder gezet en er samen voor gezorgd dat we het
schooljaar met een goed gevoel kunnen afsluiten. Vooral de laatste weken waarin
we alle kinderen weer op school, in de klas hebben mogen ontvangen en lesgeven
zorgen ervoor dat we nu het schooljaar goed afsluiten. Het is dan ook tijd om te
gaan genieten van een welverdiende vakantie. Hopelijk kan iedereen hier binnen
de nog geldende maatregelen van genieten. We hopen dat we in het nieuwe
schooljaar met nog minder maatregelen kunnen starten. Dit is nog even afwachten.
We houden u hiervan in ieder geval op de hoogte!
Voor nu alvast een hele fijne vakantie gewenst!

Nieuws vanuit de MR
Aan het eind van dit schooljaar nemen Maikel Aarts en Marina van den Munckhof
afscheid van de MR. Wij danken hen voor hun inzet binnen de MR.
Anton van de Weijer en Marly Krijnen nemen hun positie binnen de MR over. Wij
wensen hen veel succes met hun nieuwe positie.
De MR voor het schooljaar 2020-2021 zal bestaan uit Anton van de Weijer en Marly
Krijnen (OMR), Ivonne van Dam en Jeannine Stroucken (PMR). Zij stellen zich aan het
begin van het nieuwe schooljaar aan u voor.
Heeft U vragen voor de MR, mail ons dan op emailadres:
oudersmr_piramide@prodas.nl

Invulling dag groep 4
In de vorige Piramail heeft u van ons de groepsbezetting voor komend schooljaar
ontvangen. Daarin was de dag dat juf Angela van groep 4 komend schooljaar haar
ICT-dag heeft nog niet ingevuld. Inmiddels is dit ook bekend.
De ICT-dag van juf Angela wordt donderdag. Juf Joke zal tot aan de herfstvakantie
deze dag in groep 4 op zich nemen. Omdat juf Joke daarna met pensioen gaat, zal
juf Jeannine van groep 1/2 vanaf dan deze dag overnemen. Dit betekent dat juf
Jeannine na de herfstvakantie nog twee dagen in de kleutergroep werkt. Juf Wilma
neemt na de herfstvakantie de donderdag in de kleutergroep van juf Jeannine over.

Schoolreizen
Alle kinderen van De Piramide gaan zoals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe
schooljaar (2020-202) op schoolreis. We hopen dat onze schoolreizen doorgang
kunnen vinden. We houden de maatregelen van het RIVM aangaande COVID-19
goed in de gaten en zullen u als ouders op de hoogte houden van eventuele
ontwikkelingen. Mocht het schoolreisje door kunnen gaan dan zal dit er als volgt
uitzien:
Op donderdag 3 september staan de schoolreizen gepland.
Alles op een rij:
Groep
Locatie
Groep 1/2
Speeltuin St. Leonardus, Helmond
Groep 3
Dierenrijk Europa, Mierlo
Groep 4-5-6
BillyBird Park Hemelrijk, Volkel
Groep 7 + 8
Toverland, Sevenum
De kinderen van de nieuwkomersgroep sluiten aan bij hun stamgroep.
De kinderen reizen allemaal per bus. Ze worden begeleid door leerkrachten en
(indien nodig) door ouders.
De Oudervereniging van De Piramide levert ter bekostiging een geldelijke bijdrage.
Daarnaast wordt voor de deelnemende kinderen ook een bijdrage gevraagd.
Over de betaling van het schoolreisje en daarbij de vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2020/2021 volgt in de eerste week van het nieuwe schooljaar de
informatiebrief. In diezelfde brief vindt u verdere informatie over vertrektijden, mee te
nemen spullen etc.
Met vriendelijke groet,
Wendy Jansen
Namens het team en OV

Informatieavond groep 1/2 & 3
Voor de ouders van de groepen 1-2 & 3 vindt er op 27 augustus 2020 (onder
voorbehoud) een informatieavond plaats van 19.00u – 20.00u.

Ouderbedankquiz

Wij kijken terug op een zeer geslaagde
ouderbedankquiz en bedanken iedereen die
meegedaan heeft voor het enthousiasme en de (op
afstand) gezellige avond!
Het was een spannende strijd waarbij uiteindelijk
Nora Honing en haar familie er met de winst
vandoor gingen! Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

ma 19-10-2020 t/m vr 23-10-2020
ma 21-12-2020 t/m vr 01-01-2021
ma 15-02-2021 t/m vr 19-02-2021
ma 05-04-2021
di 27-04-2021
ma 03-05-2021 t/m vr 14-05-2021
do 13-05-2020 (valt in meivakantie)
ma 24-05-2021
Ma 26-07-2021 t/m 03-09-2021

Op de volgende dagen zijn de kinderen ook vrij:
Woensdag 30 september 2020
Maandag 7 december 2020
Dinsdag 2 februari 2021
Woensdag 17 maart 2021
Vrijdag 16 april 2021
Woensdag 23 juni 2021

Op deze vrijdagmiddagen zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 ook vrij:
28 augustus 2020
2 april 2021
16 oktober 2020
30 april 2021
6 november 2020
4 juni 2021
18 december 2020
18 juni 2021
29 januari 2021
2 juli 2021
12 februari 2021
23 juli 2021
19 maart 2021

Jaaropening
Op maandagochtend 24 augustus van 08.30u – 08.45u openen wij het nieuwe
schooljaar op het schoolplein. Als ouders bent u (onder voorbehoud) van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Bijlagen
Deze Piramail bevat 4 bijlagen:
- Plezier op school voor aanstaande brugklassers.
- Flyer zomervakantie activiteiten Leef!.
- Flyer Sportstuif Zomerdagen.
- Informatiebrief ‘lezen in de zomervakantie’- Bibliotheek Helmond-Peel.

Wij wensen jullie…

