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Wij vieren feest…
In de maand november feliciteren wij…
06-11 Jasper v. C.
09-11 Lars v. G.
10-11 Hiba E.
10-11 Hasena S.
10-11 Jasin S.
12-11 Carlijn C.
13-11 Jaylee S.

20-11 Vigo S.
22-11 Imke B.
22-11 Hidde B.
22-11 Luuk M.
26-11 Coen L.
29-11 Bregje B.
29-11 Stijn v. G.

Van harte
gefeliciteerd
met je

verjaardag!

Anti-pest beleid De Piramide
In de maand november staat de volgende poster centraal:
Lieve Sint,
Ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter, geen
skateboard, geen fiets, geen games, geen DVD’s. Ik wil geen
cadeaus. Want weet u Sint, er is iets dat ik echt niet meer wil.
Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd
worden, me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn, niet
meer bang zijn, niet meer huilen. Ik wil niet meer gepest
worden.

Schooljournaal
Vanaf deze maand krijgt u niet alleen de digitale FlexFlits, maar ook ons maandelijks
Schooljournaal. Deze is te vinden op de website van onze school.

Kerstactiviteit
Beste ouders/verzorgers,
Op donderdagavond 21 december van 18:30u – 19:30u vindt
onze kerstactiviteit plaats. Wij zijn op zoek naar enthousiaste
papa’s/ mama’s/ opa’s/ oma’s die ons hierbij willen helpen. Je
kunt je opgeven via angela.stamps@prodas.nl. Meer info volgt in
de volgende FlexFlits!
Groetjes, De Kerstwerkgroep

Inloop uurtje directie
Wat is de mening van ouders? Dat willen wij graag weten! We hechten veel waarde
aan uw mening en willen u op verschillende manieren de mogelijkheid geven om
die te uiten.
U bent woensdag 8 november uitgenodigd van 08.30u - 09.30u aan de grote tafel
bij de middelste ingang (bij peuterspeelzaal en kleuteringang) om een
lekker kopje koffie of thee te komen drinken met de directie.
Elk koffie-uurtje heeft dit jaar een onderwerp wat we centraal stellen. Het thema van
komende woensdag is ‘Communicatie’. We willen graag uw mening horen over dit
onderwerp. Ook is er natuurlijk de gelegenheid om informeel te praten met de
directie.
We hopen u snel te mogen begroeten. De koffie/thee staat klaar!

Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 8 november doen wij weer mee met het Nationaal
Schoolontbijt. Ook wij vinden het belangrijk om de aandacht te
vestigen op een goed ontbijt. Een goed ontbijt is van wezenlijk belang
om de dag fris en vol energie door te komen.
Wij vragen alle kinderen een bord, bestek, kommetje en beker mee te
brengen.
Smakelijk eten allemaal!!

Enquête omgekeerde oudergesprekken
Beste ouders/verzorgers,
Sinds het schooljaar 2016-2017 houden wij in het begin van het schooljaar de
omgekeerde oudergesprekken. Doel van deze gesprekken is, dat u als ouder de
leerkracht kunt informeren over uw kind, want u kent uw kind immers als geen ander!
Graag willen wij weten hoe u deze gesprekken ervaart.
Klik hier voor de vragenlijst.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jennifer van Gurp. Ik ben 18 jaar en woon in de Zeilberg.
Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen studeer ik Pedagogische
Wetenschappen. Voor mijn opleiding ben ik ongeveer een half jaar
elke dinsdag in groep 7 te vinden, waar ik van een stageopdracht
een verslag ga schrijven.

Leerlingenraad
Dinsdag 31 oktober zijn de verkiezingen van de leerlingenraad gehouden. Leerlingen
uit groep 7 en 8 mochten zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de
leerlingenraad.
Nadat alle kandidaten zich hadden voorgesteld, mochten de leerlingen van groep
6, 7 en 8 hun stem uitbrengen. Dit deden ze middels een stembiljet. Nadat alle
stemmen waren geteld, werd bekend gemaakt wie dit schooljaar deel uit mag
maken van de leerlingenraad. Dit schooljaar zijn dat Nova, Sam en Jordy uit groep 8
en Tijn, Lynn en Kim uit groep 7. Zij vertegenwoordigen in de leerlingenraad de
leerlingen van basisschool De Piramide.
Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad zullen er diverse onderwerpen aan
bod komen. De onderwerpen mogen door de leerlingen zelf ingebracht worden,
maar ook de school zal onderwerpen aankaarten die ze graag met de leden van
de leerlingenraad wil bespreken.
De eerste vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en wel op woensdag 1
november.

Optocht Sint Maarten
Vrijdagavond 10 november lopen we een Sint Maarten optochtje door de Koolhof.
Doe jij ook mee?
Geef je op via claudiaoveral@gmail.com
Aanwezig om 18:30u voor bij de (wijkraad) hoofdingang van de school.
Groetjes, Wijkraad Koolhof.

Nieuws uit groep 1-2
We zijn intussen al een paar maanden bezig met onze nieuwe methode Sil op
School. We zijn tot nu toe zeer tevreden over de nieuwe methode. De kinderen en
wij zijn erg enthousiast over de thema’s en de lessen uit de nieuwe methode.
Sinds kort hebben we een andere manier van werken tijdens de werklessen. In plaats
van dat we in iedere klas dezelfde werkjes doen, zijn we gestart met
groepsoverstijgend werken. Dit houdt in dat er in iedere klas en op het kleuterplein
een ander werkje te vinden is. Bij ieder werkje sluiten ongeveer 4 á 5 kinderen per
klas aan. Zo heeft elke juf of onderwijsassistente een groepje van maximaal 15
kleuters waarmee het werkje uitgevoerd wordt. Op klasbord kunnen de ouders van
de leerlingen bij de kleutergroepen zien wat we voor werkjes doen. Het was voor ons
fijn om tijdens de oudergesprekken te horen dat ze enthousiast zijn over het gebruik
van Klasbord. Wij zijn het in ieder geval ook!
Denken jullie er aan bij het meegeven van koek dat het gezond is. Liever geen koek
met chocolade.

Medezeggenschapsraad De Piramide
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en
personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders
en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten
ouders en personeel mee over het schoolbeleid.
De medezeggenschapsraad van De Piramide bestaat uit: Stefanie van Dijk,
Jeannine Stroucken (namens het personeel), Marina van de Munckhof en Maikel
Aarts (namens de ouders). Maikel Aarts heeft de rol van voorzitter. Stefanie van Dijk is
de secretaris.
De medezeggenschap doet verslag van zijn werkzaamheden. Na iedere
vergadering worden er notulen gemaakt. Deze notulen zijn op te vragen bij een van
de leden van de medezeggenschapsraad. Ieder jaar wordt er een jaarverslag
gemaakt. Het jaarverslag 2016-2017 kunt u terugvinden op de site van De Piramide
onder het kopje Informatie.

Thuis op de Piramide

Schoolreisje groep 8
Geheel in stijl van het
nieuwe kabinet zijn groep 7
en 8 samen op schoolreisje
geweest naar het
Rijksmuseum in Amsterdam.
Dit op initiatief van het
museum zelf, waardoor de
kosten aanzienlijk beperkt
bleven.
’s Morgens zat het ons wel
een beetje tegen, omdat
de bus niet geheel in orde
was en wij moesten
wachten op een
vervangende bus. Met een
half uurtje vertraging vertrokken we toch richting Amsterdam waar we verder zonder
fileleed aankwamen. We werden bij het museum afgezet en binnen de kortste keren
liepen we tussen allerlei schilderijen van Hollandse meesters. De gidsen van het
museum deden hun uiterste best om ondanks de drukte ons veel te vertellen over de
meest prachtige schilderijen. Het hoogtepunt was natuurlijk het bekijken van het
bekendste schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht. Hier gingen we er eens goed
voor zitten en kregen onder andere te horen dat het schilderij vroeger een heel
andere naam had, maar doordat het zo donker geworden is, omdat het vroeger
lang in een donkere ruimte gestaan heeft, hebben ze de naam Nachtwacht
bedacht. En dat het schilderij vroeger nog groter geweest is, maar dat ze er een stuk
afgesneden hebben, omdat het niet tegen een muur paste.
Zo vloog de tijd voorbij in het museum en gingen we even uitblazen op het
Museumplein.
Even de benen strekken, ravotten op de skatebaan en natuurlijk de duiven voeren.
Daarna was het al gauw tijd voor onze historische rondvaart door Amsterdam. Over
de historie hebben we niet veel gehoord, maar des te meer genoten van de sfeer
die een mooie stad als Amsterdam te bieden heeft.
Op de terugweg hebben we in de bus flink gezongen, zoals dat hoort bij een
schoolreisje. Veel liedjes passeerden de revue. Het Wilhelmus heb ik daarbij niet
gehoord. Dat was dan weer niet helemaal in de stijl van het nieuwe kabinet.

WECYCLE
Gooi nooit weg maar lever in!!
Vanaf 6 november 2017 beginnen wij op onze school weer met het
inzamelen van kleine apparaten die kapot zijn.
Waarom zult u denken?
Wij willen onze leerlingen bewust maken van het feit dat je kleine kapotte elektrische
apparaten niet zomaar in de prullenbak gooit.
Heel veel apparaten verdwijnen nu nog in de vuilnisbak. ( ongeveer 2kg per persoon
per jaar) Jammer, want hierdoor gaan er veel waardevolle materialen en
grondstoffen verloren. Materialen en grondstoffen die zeer geschikt zijn voor het
vervaardigen van nieuwe producten.
Voor ons als school is het ook nog eens aantrekkelijk om mee te doen want elk
gebruikt apparaat dat een leerling mee naar school brengt, is ook nog geld waard.
Voor elke apparaat wat wij inleveren krijgen we spaarpunten. Deze spaarpunten
kunnen wij inleveren voor boeken, leermiddelen en sport en spelmaterialen. Het
inzamelen wordt hierdoor voor ons allemaal interessant.
Wat inleveren?
- Bij WECYCLE bak hangt een lijst. Op deze lijst kunt u zien, welke materialen u in
kunt leveren.
Wat staat er zoal op de lijst;
 Föhn
 Alarm
 Telefoon
 Boormachine/ schuurmachine
 radio
 eierkoker
 klok
 koffiezetapparaat
 frituurpan
 Mixer
 Bureaulamp
 Zaklamp
 Broodrooster…..etc etc…
- Apparaten die niet op de lijst staan moet u inleveren bij de gemeente.
Waar inleveren?
- Op onze school staan groene WECYClE bakken. Hierin kunnen de apparaten
gestopt worden.
Hoe inleveren?
- Apparaten lever je compleet in. ( koffiezakjes, frituurvet en batterijen moeten
er natuurlijk uit.)
- Er mogen geen etensresten in de apparaten zitten.

