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Wij vieren feest…
In de maand januari feliciteren wij…
01-01 Moaeed K.
01-01 Ghenaa A.
01-01 Leen A.
01-01 Khaled B.
01-01 Karam A.
02-01 Sophia W.
03-01 Israa A.
04-01 Luc v. S.
04-01 Deaz v. M.
06-01 Anne B.
13-01 Chloë C.
13-01 Tom v. O.
14-01 Eva J.
15-01 Shayenna S.
15-01 Veerle H.

16-01 Senna v.d. H.
16-01 Jaylee P.
16-01 Liv P.
17-01 Naomi v. M.
21-01 Tijn D.
21-01 Jesse T.
23-01 Gwen v.d. H.
23-01 Jana A.
24-01 Stacy K.
26-01 Owen S.
26-01 Aiden V.
29-01 Jente R.
30-01 Ryan J.
31-01 Leandro Z.

Van harte
gefeliciteerd
met je

verjaardag!

Anti-pest beleid De Piramide
Deze maand staat de poster “Een goed begin” centraal:
Lieve juf,
Ik wens dat iedereen in mijn klas een super nieuwjaar krijgt.
Maar ik doe meer dan wensen alleen, ik laat ze ook uitkomen.
Ik ga opkomen voor kinderen die gepest worden. Hoe? Door
niet meer mee te pesten. Zelfs niet een beetje. En ik vraag
voortaan ook of iedereen mee mag spelen. Als dat lukt, is
niemand meer alleen. Zo maken we er een echt mooi jaar van?
Ik begin, wie doet er mee?

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 donderdag 8 februari 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
donderdag 8 februari is ‘Mediawijsheid & Social media’. 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!

Meester Martien met pensioen
Al vele jaren hebben de kinderen van de Piramide mogen genieten van het
onderwijs van meester Martien, helaas komt daar een einde aan na dit schooljaar.
Meester Martien mag gaan genieten van zijn pensioen.
Helaas moeten wij afscheid gaan nemen van een zeer gewaardeerde leerkracht.
De ouders en kinderen van zijn groep zijn hierover reeds geïnformeerd.
Aan het eind van het schooljaar zullen we op gepaste wijze afscheid gaan nemen
van meester Martien. Te zijner tijd ontvangt u nadere informatie.

Meedoen met de optocht met carnaval
De wijkraad is benaderd door een carnavalsvereniging om mee te doen aan de
optocht met kinderen van de wijk. Zij vinden dit een leuk initiatief en hebben hiervoor
contact opgenomen met school. Wij omarmen dit initiatief en willen graag de
wijkraad helpen dit doel te bereiken. Indien u of uw kind het leuk lijkt om mee te
helpen en/of mee te lopen in de optocht dan kunt u contact opnemen met Michel
van Eunen (vader van Kim) op nummer 06-55130757.

Enquête schooltijden
Na de herfstvakantie hebben we uw mening gevraagd over de huidige en
wenselijke schooltijden. We zijn nu bezig met het verzamelen en analyseren van de
uitkomsten. In de Flexflits van februari geven we u een samenvatting van de
uitkomsten. Met het team gaan wij aan de slag met die uitkomsten, wat die
betekenen voor ons huidige en toekomstige onderwijs op de Piramide.

Onderzoek tevredenheid
Na de herfstvakantie is er een schooltevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder
leerkrachten, ouders en kinderen door DUO Onderwijsonderzoek & Advies.
In de bijlagen bij deze FlexFlits vindt u een samenvatting van de uitkomsten van
ouders en kinderen. Deze en de resultaten van de leerkrachten zijn reeds uitvoerig
bestudeerd en besproken met het team op de studiedag van 6-12. Met het team
gaan we nu aan de slag met de aanbevelingen. We zullen u dit schooljaar nog
informeren over de actiepunten.
In de tabel vindt u het woord benchmark, dat is de gemiddelde score van alle
scholen in Nederland.

Carnaval 9 februari 2018
Over 4 weken is het alweer tijd voor carnaval. Op dinsdagmiddag 6 februari om
14.15 uur wordt bekend wie dit jaar de prins en prinses van de Piramide zullen zijn.
Op donderdagmiddag 8 februari om 15.30u kunnen ouders, opa’s, oma’s, broertjes
of zusjes nog een keer extra genieten van een spetterend optreden van de
Piramidedansers! Dit optreden zal plaats vinden in de speelzaal bij de kleuters.
We zullen onze jaarlijkse viering houden op vrijdag 9 februari in zaal de Zwaan. De
kinderen worden om 8.30u verkleed op school verwacht en we zullen rond 9.00u
richting zaal de Zwaan lopen.
Om half 12 kunnen de kleuters bij zaal de Zwaan opgehaald worden. De kinderen
worden door de leerkrachten de straat over gebracht. We willen u dan ook vragen
om op de parkeerplaats tegenover zaal de Zwaan op uw kind te wachten.
De kinderen van groep 3 t/m 8 lopen terug naar school, waar zij om 12.00u kunnen
worden opgehaald. Net als alle onderbouwgroepen zijn groep 5 t/m groep 8 vrij
deze middag.
Het is fijn wanneer u op losse carnavalsattributen een naam zet. De kinderen mogen
alleen serpentines meenemen. Om het op deze dag gezellig te houden, laten we
wapens zoals pistolen en messen thuis.
We gaan er een gezellige carnaval van maken!! Alaaf!!

