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 LOTTE NEEMT AFSCHEID  

 Lieve ouders en verzorgers, 

 

Het is zo ver. Dit is de laatste nieuwsbrief waar ik een stukje voor schrijf. 

 

Op 1 juli neemt Jefta Alberts het stokje van mij over en is hij de nieuwe 

directeur van De Piramide.  

 

Het is mij een eer en genoegen geweest om de afgelopen 12 jaar 

directeur van De Piramide te zijn.  

 

Ook is het een voorrecht geweest om te hebben mogen werken voor en 

met jullie, de ouders van onze leerlingen, en met het prachtig team, dat 

altijd klaar stond om het beste onderwijs te geven aan de leerlingen. 

 

Voor mij is de tijd aangekomen om afscheid van jullie te nemen en om 

vaarwel te zeggen.  

 

De Piramide zal altijd een warme en bijzondere plek in mijn hart hebben. 

Ik kan straks terugdenken aan en kijken op een mooie tijd en daar ben ik 

dankbaar voor. 

 

Ik wens de nieuwe directeur veel succes.  

 

Het gaat jullie goed! 

 

 

 

 

 

AGENDA JUN-JUL ‘21  
 
 
1 JUNI 

Studiedag alle leerlingen zijn vrij! 

 

7 JUNI 

Start Citoperiode 

 

16 JUNI (ONDER VOORBEHOUD) 

Sportdag groep 1 t/m 3  

 

21-24 JUNI 

Schoolkamp groep 7 & 8 

 

25 JUNI (ONDER VOORBEHOUD) 

Sportdag groep 4 t/m 8 

 

30 JUNI  

Doorschuifochtend alle groepen 

 

2 JULI (ONDER VOORBEHOUD) 

Zomerfeest 

 

7 JULI (ONDER VOORBEHOUD) 

Musical groep 8 

 

9 JULI  

Uitzwaaien groep 8   

Rapport mee groep 2 t/m 7 

 

12 JULI (FACULTATIEF) 

Rapportgesprekken groep 2-7 

 
16 JULI  

Uitgooien groep 2 

Zomervakantie start om 12:00 

en duurt t/m 29 augustus 2021 

 

30 AUGUSTUS 

School start weer 
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 MEDEDELINGEN: AFSCHEID MET ’N LACH EN MET ‘N TRAAN   

  DAG MEESTER HENNY  

Na zich ruim 10 jaar met hart en ziel te hebben 

ingezet voor onze school, gaat Henny ons helaas 

verlaten. Hij is op 31 mei gestopt met zijn werk als 

conciërge van De Piramide. Alle kinderen, juffen en 

meesters hebben afscheid genomen van Henny. Hij 

heeft de school onder luid applaus door een zelf 

geknutselde ereboog verlaten. Henny stond altijd 

klaar voor de school en daar zijn wij hem heel erg 

dankbaar voor. We gaan Henny missen maar gunnen 

hem ook zijn extra vrije tijd. We wensen hem veel 

plezier met zijn geliefde hobby’s vissen en darten! 

 

 DAG JUF MARJA 

Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest op de 

Piramide ga ik na de zomervakantie gebruik ga 

maken van mijn vervroegd pensioen. Een aantal 

jaren geleden had ik dit plan al om iets eerder te 

stoppen. Maar het plotseling overlijden van mijn 

jongere zusje, het ziekbed van mijn ongeneselijke 

vader en het dementeren van mijn moeder heeft 

het plan verstrekt. Zo terugkijkend op mijn loopbaan 

kan ik zeggen dat ik met veel plezier gewerkt heb op 

de Piramide. Stiekem ben ik zo trots op deze school. 

Ik zal de kinderen, de ouders en de fijne collega's 

zeker gaan missen. Tegelijkertijd komt er vrije tijd 

voor terug. Naast het ondersteunen van mijn ouders 

en het genieten van mijn kleinkinderen staan er ook 

(als Corona het toelaat) reizen op het programma. 

 

 DAG JUF MAUD  

Ook voor mij is de tijd gekomen om, net als zoonlief 

2 jaar geleden, afscheid te nemen van De Piramide. 

Ik heb de afgelopen 10 jaar met veel plezier op deze 

fijne school met dito kinderen en collega’s gewerkt. 

Tegelijkertijd merk ik dat ik toe ben aan meer focus, 

verdieping en mogelijk een volgende, nieuwe stap 

binnen onderwijsland. Hier ga ik volgend schooljaar 

op Taalschool Utrecht mee aan de slag. Veel dank 

voor de mooie, leerzame tijd en jullie vertrouwen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
CHR. BAS. DE PIRAMIDE 
Bisschopsplein 8 
www.piramide-utrecht.nl 

POSTADRES 
Postbus 11036  
3505 BA Utrecht 

CONTACT 
030 - 244 02 52 
piramide.bisschop@pcou.nl 

  

 

   

 MEDEDELINGEN: EVENE VOORSTELLEN, PASEN & KONINGSSPELEN  

  1e KENNISMAKING MET JEFTA ALBERTS 

Ook zo nieuwsgierig naar de nieuwe directeur? Via 

de volgende link kunt u alvast een beetje met hem 

kennismaken: https://youtu.be/3t2knh9hQmg 

 

 WELKOM JUF KITTY  

Hallo allemaal! Mijn naam is Kitty Postma, en ik 

treed op 1 juni met heel veel plezier in de 

voetsporen van Henny. Ik zal samen met Edward 

veel te zien zijn als conciërge op de school van uw 

zoon of dochter. Misschien kent u mij al wel een 

beetje. Mijn twee zonen hebben namelijk ook op De 

Piramide gezeten. De oudste, Enrico, zit inmiddels al 

op het HBO, en Wout in de brugklas van het Wellant 

College. Ik ben altijd vrij actief betrokken geweest bij 

school. De laatste jaren ook als AC-lid. Ik verheug me 

enorm op mijn nieuwe baan en sta te popelen om 

met u kennis te maken. Wie weet tot snel dus! 
 
 HIGH TEA 

Donderdag 1 april vierden we Pasen op school met 

een high tea. In de klas werd het Paasverhaal verteld 

en daarna hebben we lekker gegeten. De ouders van 

de Activiteiten Commissie hebben voor al het 

lekkere eten gezorgd, waarvoor dank! Er waren o.a. 

paasstolletjes, chocolade eitjes en mandarijnen. We 

hebben er samen een gezellige dag van gemaakt. 

 

 KONINGSSPELEN 

Vrijdagochtend 23 april heeft ook De Piramide 

meegedaan met de landelijke Koningsspelen die dit 

jaar coronaproof door konden gaan! De kleuters en 

leerlingen van groep 3 en 4 hebben na elkaar allerlei 

spelletjes gespeeld op het achterplein. De leerlingen 

van groep 5 t/m 8 hebben slagbal en levend stratego 

gespeeld in het Julianapark. De zon scheen, het was 

prachtig weer, dus alle kinderen, juffen en meesters 

hebben genoten van een leuke en gezellige ochtend. 

Het was een mooie manier om een intensieve tijd 

gezellig af te sluiten en de meivakantie in te luiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3t2knh9hQmg
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 MEDEDELINGEN: RAPPORTEN, KNIKKERS EN BOFT  

  RAPPORTEN 

Vóór de zomervakantie krijgen de leerlingen van 

groep 3 t/m 7 een rapport mee naar huis. In dit 

rapport wordt de voortgang van uw kind(eren) in de 

periode sinds de voorjaarsvakantie vastgelegd. Als u 

naar aanleiding van het rapport nog vragen heeft, 

dan kunt u deze op maandag 12 juli bespreken met 

de leerkracht van uw kind(eren) tijdens een digitaal 

rapportgesprek via Teams. Deze gesprekken zijn 

facultatief. Meer informatie volgt later via de 

(week)mail. Dit geldt ook voor de eventuele 

rapporten van leerlingen uit groep 2 en 8. 

 

 HET GAAT OM DE KNIKKERS  

Enige tijd geleden zijn we op school gestart met een 

verkoopactie van schoolkaarten. Met het geld dat 

daarmee in het laatje kwam, hebben wij speelgoed 

aangeschaft voor op het schoolplein. Zo hebben we 

bijvoorbeeld diverse springtouwen, circusartikelen, 

tafeltennis-materiaal en ook knikkers kunnen kopen. 

Achter het kopen van de knikkers schuilde het 

volgende idee: Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 

hebben een aantal knikkers gekregen. Deze mogen 

ze houden. Hiermee kunnen ze nu tegen elkaar 

knikkeren met knikkerpotjes (die ook van het budget 

zijn aangeschaft). We hebben ook een lijst met de 

namen van de knikkers (deze is als bijlage met de 

Nieuwsbrief meegestuurd). Hiermee kunnen de 

leerlingen bijhouden welke knikker(s) zij al hebben 

en welke nog niet en eigen knikkers ontwerpen.  

 
 AANDACHT VOOR BOFT 

Op pagina 6 en 7 van deze Nieuwsbrief vragen we 

samen met de GGD aandacht voor gezonde eet- en 

beweegadviezen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

BOFT staat voor beweeg (B) en ontbijt (O) elke dag, 

fris water en fruit houden je fit (F) en zeg wat vaker 

nee tegen TV en PC (T). Kinderen moeten goed eten 

om te groeien, leren, spelen en sporten. Want: van 

gezond eten blijf je fit en van bewegen word je blij! 
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 MEDEDELINGEN: NIEUWS VAN DE AC   

 NIEUWE LEDEN GEZOCHT 

De Activiteiten Commissie (AC) van De Piramide gaat 

afscheid nemen van twee Kanjers! Ton en Claudia 

gaan na vele jaren van inzet, betrouwbaarheid, 

energie, betrokkenheid, gezelligheid en plezier de 

AC verlaten. Dit wordt wennen en anders, we gaan 

Ton en Claudia enorm missen. De kinderen stonden 

voor hen altijd op nr. 1. De AC zoekt nieuwe leden. 

Wie wil? We zoeken ouders van kleuters en 

natuurlijk ook ouders van kinderen uit andere 

groepen. Kom erbij! Na deze bizarre Coronatijd is er 

weer meer mogelijk. Verbinden door leuke dingen te 

organiseren voor alle kinderen van De Piramide. 

Mocht je interesse of vragen hebben mail dan naar 

AC2021CBSdePiramide@gmail.com. 

 
AVONDVIERDAAGSE GEMIST? 

In de week na de meivakantie had het weer moeten 

gebeuren: de Avondvierdaagse. Maar een activiteit 

met zo'n grote groep kan nu nog even niet. 

Natuurlijk zijn de doorgewinterde wandelaars niet 

voor één gat te vangen en organiseren ze nu alweer 

voor het tweede jaar de Avondvierdaagse Home 

Edition. Met de Home Edition heeft iedereen de 

mogelijkheid om in zijn eigen tijd en op eigen 

gelegenheid toch nog de avondvierdaagse te lopen. 

Dus niet in grote groepen, maar alleen met een 

vriendje of je gezin. Je kunt nog meedoen tot en met 

30 juni en je hoeft niet alleen 's avonds of 

doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het 

weekend kun je op pad. Dus trek je wandelschoenen 

aan en meld je aan op: www.avond4daagse.nl 
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