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 LOTTE VERTELT  

 Het is alweer een tijdje gelden dat we in relatieve rust konden genieten 

van de kerstvakantie. Ik hoop dat iedereen het nieuwe jaar in een zo goed 

mogelijke gezondheid gestart is en wens iedereen (beter laat dan nooit) 

alle goeds toe voor 2021. Inmiddels zitten we sinds half december in de 

tweede lockdown. Deze tijd vraagt veel van ons allemaal: de combinatie 

van thuiswerken en het begeleiden van thuisonderwijs is niet gemakkelijk 

en verre van ideaal, zowel voor ouders, leerlingen als leerkrachten.  

 

Ik ben er trots op dat we er met elkaar iedere dag weer het beste van 

maken èn dat er thuis en op school zo hard wordt gewerkt! Ook de 

komende periode blijft gezien de verscherpte Coronamaatregelen een 

spannende tijd. Het is daarom belangrijk om de week- en schoolmail goed 

in de gaten te blijven houden. Dat geldt ook voor de protocollen en 

richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid, de GGD en ons schoolbestuur. 

Deze veranderen immers regelmatig en volgen we nog steeds nauwgezet.  

 

De Coronacrisis vraagt nog steeds om zorgvuldig en verantwoordelijk 

gedrag van ons allemaal, om er zeker van te zijn dat we steeds de juiste 

dingen blijven doen zodat we met elkaar kunnen voorkomen dat Corona 

de school in komt.  Ik hoop oprecht dat de scholen 8 februari inderdaad 

weer open mogen gaan en dat een langere schoolsluiting ons bespaard zal 

blijven. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we als school ons onderwijs 

online in deze digitale tijd zo goed mogelijk vorm proberen te geven. 

 

Rest mij u veel leesplezier en het allerbeste toe te wensen voor 2021 😊 

 

 

 

 

 

 

AGENDA FEB-APR ‘21  
  

 LET OP: DE SCHOOL GAAT 

ONDER VOORBEHOUD OP  

8 FEBRUARI WEER OPEN 

 

17 FEB (ONDER VOORBEHOUD) 

Kijkmiddag nieuwe kleuters 

 

20 t/m 28 FEB  

Voorjaarsvakantie 

 
 

8 MRT (ONDER VOORBEHOUD) 

Piramidepodium  

 

9 MRT 

Studiemiddag lln vrij v.a. 12:00 

 

11 MRT (ONDER VOORBEHOUD) 

Piramidepodium  

 

15 MRT 

Start Lentekriebels 

 

24 MRT (ONDER VOORBEHOUD) 

Kijkmiddag nieuwe kleuters 

 

1 APR (ONDER VOORBEHOUD) 

Paaslunch & high tea  

 

2 T/M 5 APR 

Goede Vrijdag & Pasen 

Alle leerlingen zijn vrij! 

 

14 APR (ONDER VOORBEHOUD) 

Kijkmiddag nieuwe kleuters 

 

23 APR  

Koningsspelen (onder voorbehoud) 

Alle leerlingen zijn vrij v.a. 12:00 

Start van de meivakantie; onze 

school gaat op 10 mei weer open 
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 MEDEDELINGEN: CORONA, CLOUDWISE & RAPPORTEN  

  ONDERWIJS IN CORONATIJD 

We hopen zo snel (en lang) mogelijk weer met alle 

leerlingen en leerkrachten fysiek in school op onze oude 

vertrouwde manier les te kunnen geven. Op pagina 4 van 

deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we het digitale 

onderwijs in de verschillende bouwen tijdens deze 

lockdown vormgeven. Zoals u weet verandert het 

Coronavirus voortdurend. We houden de situatie goed in 

de gaten. Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen? Deze 

kunt u altijd stellen aan de leerkracht van uw kind(eren)!  

 

 CLOUDWISE  

Begin november is onze school gemigreerd naar 

Cloudwise. Dit betekent dat wij samen met andere scholen 

van ons bestuur (PCOUWillibrord) als organisatie in 'de 

cloud' werken. Schoolspecifieke documenten en 

programma's staan niet langer op één vaste plek, maar 

kunnen nu vanaf elke locatie (met internettoegang) 

worden geopend en gebruikt. Voor alle leerlingen zijn 

accounts aangemaakt, wat met het huidige thuisonderwijs 

heel prettig is. Hierdoor kunnen de kinderen vanuit huis 

inloggen op de schoolsoftware en gebruik maken van het 

programma Teams. Zo kunnen we elkaar toch zien en de 

nodige instructies aanbieden. Natuurlijk geven we veel 

liever les aan een klas vol kinderen, maar dankzij deze 

hulpmiddelen is het online lesgeven een stuk eenvoudiger 

geworden vergeleken met de eerste lockdown.  Deze 

migratie heef vooral effect op de wijze waarop wij als 

team met onze documentatie omgaan, verder heeft het 

voor de leerlingen en u als ouder(s) weinig effect, vooral 

als wij weer 'gewoon' les kunnen geven. Mocht u 

onverhoopt toch nog meer willen weten over Cloudwise, 

dan is Agnes de Boer daar de contactpersoon voor. U kunt 

haar bereiken via a.de.boer@piramide-utrecht.nl 

 
 RAPPORTEN  

Ondanks de schoolsluiting krijgen de leerlingen van groep 

3 t/m 7 vóór de voorjaarsvakantie een rapport mee naar 

huis. Hierin wordt de voortgang van uw kind(eren) in de 

periode van de zomer- tot de kerstvakantie vastgelegd. 
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 MEDEDELINGEN: KWINK & KIJKMIDDAGEN   

 Nà de voorjaarsvakantie wordt u door de leerkracht 

uitgenodigd voor een digitaal rapportgesprek. Deze 

rapportgesprekken worden via Teams gevoerd. Meer 

informatie volgt later via de (week)mail. Dit geldt ook voor 

de eventuele rapporten van leerlingen uit groep 2 en 8.  

 

 KWINK  

We werken nu een aantal maanden met Kwink. De onder- 

en middenbouw werken met een fictieve dierenwereld; de 

bovenbouw met het zogenaamde Kwink-journaal. Dit 

bestaat uit animaties, cartoons, vlogs en dergelijke die 

passen bij de leefwereld van 10 tot 12-jarigen. Ook staat er 

elke twee weken een Kwink van de week centraal. Het 

thema van deze Kwink van de week is voor elke klas 

hetzelfde en gaat bijvoorbeeld over keuzes maken, aardig 

zijn voor elkaar of over kwaliteiten. Verder biedt Kwink 

verschillende werkvormen aan om met de Kwink van de 

week aan de slag te gaan, zoals drama-opdrachten waarbij 

de kinderen situaties moeten naspelen. Daarnaast zijn er 

creatieve opdrachten om kinderen kwaliteitskunst te laten 

maken, voeren we groepsgesprekken of spelen we in de 

klas spelletjes, zoals het kwaliteitenspel. Onze ervaring in 

de klassen is positief. De kinderen vinden de vormgeving 

en de verschillende oefeningen van Kwink leuk. Ze sluiten 

aan bij hun belevingswereld waardoor ze zich kunnen 

identificeren met de hoofdpersonen van de methode. Wilt 

u tijdens de lockdown thuis met uw kinderen ook aan de 

slag met Kwink? Dan verwijzen wij u door naar de website 

van Kwink, zie Kwink voor thuis - Kwink (kwinkopschool.nl)  

 

 KIJKMIDDAGEN  

Als de Coronamaatregelen het toelaten vindt op 17 

februari, 24 maart en 14 april weer een Kijkmiddag plaats. 

Potentieel nieuwe ouders (van kinderen geboren in 2018 

of later) zijn van 13 tot 14 uur welkom voor informatie 

over onze school, een rondleiding door het gebouw èn een 

kijkje in de kleuterklas. Mocht u buren, familie, kennissen 

of vrienden weten/kennen die op zoek zijn naar een fijne, 

leuke, goede en gezonde school, tipt u hen dan vooral! 

Aanmelden kan via piramide.bisschop@pcou.nl  

 

 

 

   

 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-thuis/
mailto:piramide.bisschop@pcou.nl
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 MEDEDELINGEN: DIGITAAL ONDERWIJS IN CORONATIJD  

  ONDERBOUW (GROEP 1 & 2) 

Drie juffen en een meester op het scherm. Wat een gekke 

start van 2021. Niet in de klas, maar thuis (misschien in je 

pyjama) voor de computer of een tablet. Misschien ook 

wel fijn als het buiten nog donker en koud is.  In groep 1 

en 2 werken we met livestreams, Teams-gesprekjes en 

heel veel filmpjes op ons YouTube-kanaal. De eerste drie 

weken hebben we gewerkt over het thema winter en 

konden we zelfs echt in de sneeuw spelen. Ook al was de 

sneeuwpret van korte duur. Nu zijn we gestart met een 

nieuw thema: kunst. Gelukkig laten de kinderen (en hun 

ouders) vaak met foto’s zien waar ze mee bezig zijn en 

hoeveel ze leren. Een aantal kinderen van groep 2 heeft zo 

hard geoefend met letters dat ze nu zelfs al een beetje 

kunnen lezen. Andere kinderen bedenken hun eigen 

knutselwerkjes om te maken. De kinderen die wel op 

school zijn vanwege noodopvang doen gezellig mee met 

de les. Op maandag en dinsdag spelen ze ook nog 6in het 

speellokaal. Het is raar en niet zo leuk als met elkaar 

spelen en werken in je eigen klas, maar samen maken we 

er het beste van. Want over één ding zijn de juffen en de 

meester het wel eens: jullie doen allemaal ontzettend 

goed je best thuis! Geef jezelf en elkaar dus maar een 

schouderklopje; dat hebben jullie echt verdiend 😊   
 

 MIDDENBOUW (GROEP 3 & 4) 

Ook in groep 3 en 4 wordt er hard gewerkt door de 

kinderen. De meesten zijn thuis, maar sommigen zijn op 

school. In groep 3 werken de kinderen in verschillende 

instructiegroepen online. Ze lezen en rekenen heel wat af! 

Groep 4 werkt van 08:30-12:00 uur aan lezen, rekenen, 

spelling en taal. Ze hebben allemaal een iPad en kunnen zo 

de instructie via Teams in de klas volgen Er wordt iedere 

dag veel gelezen in groep 3 en 4. Met de hele klas, maar 

ook in kleine groepjes. Juf Kiara leest nu voor uit een 

spannend boek dat Hotel Kindervreugd heet. De kinderen 

van de noodopvang spelen vaak met zijn allen buiten. Dan 

spelen ze graag een potje zombiebal! De kinderen van 

groep 3 doen een dictee tijdens het videobellen. Vaak 

hebben we ook tijd over voor een (extra) spelletje. 

 

 

 

 
 BOVENBOUW (GROEP 5 T/M 8) 

In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen 

elke dag van half 9 tot 12 uur online les. Als 

bovenbouwteam hebben we ervoor gekozen 

dat leerlingen die gebruik maken van de 

noodopvang les krijgen van hun eigen 

leerkracht en dus meedoen met de online 

instructie. In elke klas wordt rekenen, taal en 

spelling gegeven, aangevuld met vakken naar 

keuze van de betreffende leerkracht. Deze 

manier van werken is mogelijk omdat alle 

leerkrachten na de zomervakantie een 

nieuwe laptop hebben gekregen van 

PCOUWillibrord. Deze zijn uitgerust met een 

camera en microfoon. Voor de onlinelessen 

maken we gebruik van Teams en Cloudwise 

(zie stukje op p. 2). De kinderen kunnen hier 

thuis zelf ook makkelijk mee aan de slag. De 

leerlingen van groep 5 t/m 7 hebben een 

eigen iPad waarmee ze kunnen inloggen. De 

leerlingen van groep 8 gebruiken ‘devices’ 

van thuis. Terugkijkend op de afgelopen 

weken, kunnen we zeggen dat we tevreden 

zijn over deze opzet en manier van lesgeven. 

We hebben veel geleerd en ook de kinderen 

geven aan dat ze dit een fijnere manier van 

werken vinden dan tijdens de eerste 

lockdown vorig jaar maart. Ook van diverse 

ouders hebben we positieve feedback 

ontvangen en daar zijn we heel blij mee. 
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 MEDEDELINGEN: NIEUWS VAN DE AC  

 De AC is helaas op dit moment vanwege de corona-
maatregelen minder actief dan we zouden willen. Dat 
vinden wij heel erg jammer en daarom zijn we hard aan 
het nadenken over activiteiten die we nu wel nog kunnen 
organiseren. Het kerstontbijt dat helaas niet meer door 
kon gaan proberen we, in overleg met school, een keer in 
te halen, dus dat houden de kinderen nog te goed. Wij 
denken dat iedereen er naar uit kijkt om elkaar weer te 
zien en willen proberen dit mogelijk te maken middels een 
digitale Pubquiz. Lijkt jullie dit ook leuk? Reserveer dan 
vrijdag 5 februari 2021 einde dag en meld je zo snel 
mogelijk aan via AC2021CBSdePiramide@gmail.com zodat 
wij kunnen inventariseren of er genoeg animo voor is en 
jullie later verder te kunnen informeren over hoe & wat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuisonderwijs bij een aantal leden 

van de Activiteiten Commissie (AC) 
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PROFESSIONELE HULP DICHTBIJ. OOK NU! 
Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg en het Buurtteam zijn er ook tijdens deze lockdown voor leerlingen, ouders 
en scholen.  
 
Tot in ieder geval 7 februari wordt er weer online lesgegeven. Dat vraagt een hoop van leerlingen, ouders en scholen. 
U en uw kinderen kunnen last krijgen van stress, angst en andere klachten. Daarom willen wij jullie, als ouders, laten 
weten dat wij er ook nu zijn om u te ondersteunen en uw vragen te beantwoorden. 
 

JGZ 
De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen met u meedenken bij vragen over opvoeden en 
opgroeien en lichamelijke en psychische gezondheid, bijvoorbeeld als uw kind angstig is, moeite heeft met opstaan in 
de ochtend, veel tijd achter een scherm doorbrengt of als u zich zorgen maakt om het gewicht van uw kind. U kunt 
meer informatie vinden op onze website: https://www.jeugdengezinutrecht.nl/. U kunt via de website ook chatten 
met andere ouders en vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige. Kinderen en jongeren kunnen zelf chatten met 
andere kinderen en jongeren èn met jeugdverpleegkundigen via  https://www.jouwggd.nl/  
 

BUURTTEAMS 
U kunt bij de buurtteams terecht met vragen over zorg, opvoeding, echtscheiding, psychische of psychosociale 
problemen en ook met geldzorgen. Bijvoorbeeld als het lastig is om voor een fijne sfeer thuis te zorgen door 
oplopende spanningen of als u tijdens deze periode uw baan verliest en met onzekerheid over de toekomst te maken 
hebt. Het buurtteam kan met u meedenken hoe u deze periode en hierna goed kunt doorkomen. Ook wanneer u 
problemen heeft die zijn ontstaan door de kinderopvangtoeslagaffaire kunt u bij ons terecht. Zie voor meer informatie 
ook onze website www.buurtteamsutrecht.nl.  

 

 
BEREIKBAARHEID 
Jeugdarts Sandra van Iersel, jeugdverpleegkundige Cynthia de Koning en Sally Kemp, 
onze gezinswerker van buurtteam Zuilen (zie foto) zijn aan de Piramide verbonden. 
Zij zijn rechtstreeks bereikbaar via mail en telefoon. 

• Sandra van Iersel, s.van.iersel@utrecht.nl, 030-2863300 (Jeugdarts) 

• Cynthia de Koning, c.de.koning.utrecht.nl, 030-2863300 (Jeugdverpleegkundige) 

• Sally Kemp, sallykemp@jeugd.buurtteamsutrecht.nl, 06-44076588  
 

- De hulp van het buurtteam en de jeugdgezondheidszorg is gratis. 

- We denken met u mee over een oplossing die bij uw gezin past. 
- We bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt. 
- We zijn actief in de hele stad Utrecht. 
- We werken samen met veel partijen, dus als wij het antwoord niet weten kunnen wij een andere partij 

betrekken, uiteraard altijd in afstemming met en toestemming van u. 

https://www.jeugdengezinutrecht.nl/
https://www.jouwggd.nl/
http://www.buurtteamsutrecht.nl/
mailto:sallykemp@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

