FlexFlits
Nr. 4
december 2017

Wij vieren feest…
In de maand december feliciteren wij…
05-12 Feliene B.
07-12 Demi v.d. H.
09-12 Lisanne d. K.
10-12 Saar v.d. L.
10-12 Dylarah T.
10-12 Rens v.d. V.
11-12 Kevin W.
11-12 Nick v. R.

12-12 Aeden v. K.
18-12 Geno R.
20-12 Stefan v. M.
21-12 Hania D.
26-12 Ahmad A.
27-12 Jordy K.
28-12 Tessa A.

Van harte

gefeliciteerd
met je
verjaardag!

Anti-pestbeleid op basisschool De Piramide
De poster van de maand december heeft als titel "Vrolijk kerstfeest".
Lieve papa en mama,
Kerst is een tijd van vrede en liefde, toch? Daar moet
iedereen aan meedoen. Ik ook. Maar soms baal ik zo va een
paar kinderen bij mij in de klas. Zij kunnen zo stom doen.
Daar maak ik gemene grapjes over. Maar eigenlijk wil ik ze
niet pesten. Want ik zie dat ze er bang en verdrietig van
worden. Zij horen er ook bij, iedereen mag zichzelf zijn. En
om dat te laten zien, stuur ik dit jaar mijn hele klas een
kerstkaart: dat voel goed!

Wecycle
Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de Wecycle actie.
Samen met De Brigantijn hebben we meer dan 200 oude apparaten ingezameld.
Een supermooi resultaat!
Namens de werkgroep, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.

Kerstviering
Helaas moeten wij u mededelen dat door gebrek aan ouderhulp de geplande
kerstvossenjacht van donderdagavond 21 december niet door kan gaan. In plaats
hiervan zal er in iedere klas een kerstdiner gehouden worden. Voor dit diner mogen
alle kinderen 6 kleine gerechtjes meebrengen. De kinderen worden om 18:30u
verwacht in de eigen klas. Hier zullen zij samen met de leerkracht genieten van de
meegebrachte hapjes en luisteren naar het kerstverhaal. Om 19:15u verzamelen alle
klassen op de speelplaats, waar samen gezongen zal worden. Ook worden er een
aantal wensen uit de wensboom voorgelezen. Deze wensen zijn eerder door de
kinderen opgeschreven en opgehangen in de wensboom.
Om 19:30u is de kerstviering ten einde en mogen de kinderen naar huis.
Voor een geslaagd kerstdiner: neem zelf je bord, beker en bestek mee!
Denkt u aan het continurooster op vrijdag 22 december:
Groep 1 t/m 4: 08:30u – 11:00u
Groep 5 t/m 8: 08:30u – 13:30u (vergeet het lunchpakketje niet!)

Landelijke staking dinsdag 12 december
Beste ouders,
Zojuist is door het bestuur van Prodas bevestigd dat wij meedoen aan de landelijke
staking van 12 december.
De school zal aanstaande dinsdag dus gesloten zijn en u dient voor opvang voor uw
kinderen te zorgen.

Deurbel zijingang
De bellen aan beide deuren van het schoolplein werken niet. Mocht u de school in
willen, gelieve aan te bellen bij de hoofdingang aan de Schelde.

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 13 december 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 ‘Visie: wat is goed onderwijs’. 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!

Bibliotheek Helmond-Peel
In de kerstvakantie biedt de bibliotheek allerlei activiteiten aan. Neemt u eens een
kijkje via de volgende link: https://helmondpeel.biblio-shop.nl/

Nationaal Mediapaspoort
Kinderen en jongeren zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs
mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en
om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat de jeugd steeds jonger zelfstandig
beslissingen moet nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun
eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun
emoties aanspreken.
Het is dus van belang dat de jeugd niet alleen mediakennis krijgen aangeboden,
maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media
doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om de jeugd te stimuleren zélf na
te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan.
Dat maakt hen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!
Uit onderzoek blijkt dat media-wijsheid (Kennis = cognitief) niet voldoende is om
kinderen sterker te maken in het gebruik van media. Dit omdat kinderen de
opgedane kennis blijkbaar niet altijd paraat hebben en niet toepassen op het
moment dat het nodig is. Het is daarom belangrijk om kinderen ook bewust te
maken van hun gevoelens, hen te leren emoties te herkennen en er anders mee te
leren omgaan, zodat zij in staat zijn de kracht van de emoties te verminderen. Om
onze leerlingen hierin te begeleiden werken wij met het Nationaal Media Paspoort.
Deze methode verbindt die twee aspecten met elkaar. In januari wordt er in alle
groepen een start gemaakt met het Nationale Media Paspoort. Om het werken met
het Nationale Media Paspoort succesvol te laten zijn, kan het zijn dat uw zoon of
dochter een thuisopdracht moet maken. Deze opdrachten krijgen ze mee naar huis
van de leerkracht, inclusief de uitleg van de opdrachten.

Herinnering 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 vragen

