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Wij vieren feest…
In de maand oktober feliciteren wij…
02-10 Bruce van de Kerkhof
03-10 Lynn Aarts
03-10 Julia Palczynska
05-10 Cindy Fan
11-10 Tim van de Wouw
11-10 Lisa van de Wouw
12-10 Jouri Abu Hamde
19-10 Britt van de Kerkhof
21-10 Stef Goos

22-10 Sem Snellens
26-10 Louisa-Jade Manuel
27-10 Nova Verbaarschot
28-10 Ryan Weijer
28-10 Fotios Tsiakaras
29-10 Alexander Higosh Mengasteab
29-10 Sam Nooijen
30-10 Luc Leenen

Van harte
gefeliciteerd
met je
verjaardag!

Anti-pest beleid De Piramide
In de maand oktober staat de volgende poster centraal in alle groepen:
Beste meester,
Er wordt gepest in de klas. U merkt het misschien niet. Want we
doen het stiekem. We fluisteren ‘dikkie dik’, en wijzen naar zijn
dikke buik en hoofd. We lachen hem uit. U weet wel wie ik
bedoel. Hij maakt zelf altijd grapjes om zijn gewicht. Maar ik
weet nu hoe hij zich echt voelt. Ik heb hem horen huilen in de
wc’s. Daar schrok ik van: ik dacht dat hij het niet erg vond, dat
pesten. Eigenlijk maakt het me helemaal niet uit hoe hij eruit
ziet. Want hij is heel aardig en grappig! Ik wil hem graag helpen.
Als ik met mijn vrienden nu eens vaker met hem ga spelen. Dan
kunnen we samen lachen. En voelt hij zich niet meer zo alleen.

Gymkleding
Tijdens de gymles verwachten wij dat uw kind gekleed is in een korte broek
(eventueel een driekwart legging) en een t-shirt. Voor de bescherming van de
zaalvloer géén schoenen met zwarte zolen. In de groepen 6-7-8 mag deodorant
gebruikt worden. Geen spuitbus, wel een roller of stick.
Mocht uw kind geen gymkleding bij zich hebben, dan kan er ook niet mee gegymd
worden.

Verkeersveiligheid rondom de school
Beste ouders,
Graag willen wij jullie met klem vragen niet te parkeren aan de zijkant van het
gebouw aan de Merwede. Ook Kiss & Ride is daar niet gewenst.
Aan de hoofdzijde en tegenover de gymzaal zijn voldoende parkeerplekken en is
een speciale Kiss & Ride zone ingericht, zodat kinderen en ouders veilig naar school
kunnen gaan!
De veiligheid van onze kinderen buiten het schoolplein ligt in jullie handen!
Spreek elkaar aan om deze veiligheid te waarborgen.

Vrije dagen
Op donderdag 5 en maandag 9 oktober zijn alle kinderen vrij. Dit in verband met de
landelijke staking op donderdag en de studiedag op maandag.

Tevredenheids-enquête & enquête schooltijden
Oktober staat in het teken van uw mening
Deze week hebben alle ouders en leerkrachten via de mail een uitnodiging
ontvangen voor het invullen van de tevredenheids-enquête van Prodas. Ook de
kinderen van groep 6 tot en met 8 vullen een soortgelijke enquête in.
De uitslag helpt ons te blijven ontwikkelen en verbeteren. Het is voor ons dus van
groot belang dat u deze invult.
Na de herfstvakantie ontvangt u nog een enquête over de schooltijden. De wens
voor een continu rooster wordt hier nadrukkelijk in meegenomen.
Graag ontvangen wij ook uw reacties op de onlangs gevoerde omgekeerde
oudergesprekken. Ook hiervoor komt na de herfstvakantie een korte vragenlijst.
We hopen dat u bereid bent om uw mening aan ons te geven middels de
vragenlijsten.
Alvast bedankt.

Nieuwe hardware
Onlangs hebben we de bestelling van de nieuwe hardware binnen gekregen en de
kinderen zijn hier heel enthousiast mee aan de slag gegaan!
Tijn Damen uit groep 7 heeft met de I-pad een leuk filmpje gemaakt, waarbij de
school centraal staat. Bekijk het filmpje via de volgende link:
http://piramideurne.nl/bestanden/460137/Piramide_inkijk_2017.mp4
Ook groep 4 heeft gebruik gemaakt van deze I-pads en binnen een week een hele
lipdub/videoclip in elkaar gezet met als thema de kinderboekenweek! Deze kan
bekeken worden via:
https://www.youtube.com/watch?v=DfxQAjt5CKk&feature=youtu.be

Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het
thema is “GRUWELIJK ENG!“
Ook dit jaar is er van alles te doen in de bibliotheek van
Deurne. Zo is er een Meet en Greet met Dolfje Weerwolfje!
Dolfje Weerwolfje van de boeken van Paul van Loon komt
op bezoek! Ga je ook met hem op de foto? Hij is op
zaterdag 14 oktober van 10.00 uur tot 10.30 uur in de bieb.
Voorstelling: de Bullebak
Mees droomt er al heel lang van een echte griezel te
worden, maar is Mees wel een geschikte Bullebak? Leer
de griezelregels van echte Bullebakken! De voorstelling is
op zaterdag 7 oktober om 11 uur. Entree € 2,- . De
voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
Kaartjes via www.bibliotheekhelmondpeel.nl
Op donderdagmiddag 5 oktober is er van 14 tot 17 uur
een voorleesestafette in de bieb voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Uiteraard
worden er gruwelijk enge boeken voorgelezen en kun je langskomen voor tips en
vragen over jeugdboeken.
Op woensdagmiddag 4 oktober en 11 oktober wordt er tijdens het wekelijks
voorleesuurtje om 14 uur voorgelezen uit een griezelig prentenboek. Voor kinderen
van 3 t/m 7 jaar.

