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Wij vieren feest…
In de maand februari feliciteren wij…
03-02 Dirk B.
06-02 Rens v. R.
07-02 Lieke v.d. W.
08-02 Max W.
09-02 Caelinn v. K.
10-02 Abdulrahman A.
14-02 Yujie J.

14-02 Davy C.
20-02 Sarah K.
25-02 Jadon L.
26-02 Yassmina E.
28-02 Ashley W.
28-02 Jaidy v. D.
28-02 Shanty W.

Van harte
gefeliciteerd
met je
verjaardag!

Anti-pest beleid De Piramide
In de maand februari staat de poster met als titel “Wat je pest ben je zelf” centraal.
Beste meester,
Op school doe ik anders dan thuis. Thuis voel ik me klein. Mijn grote
broer pest mij heel vaak. Af en toe moet ik daar stiekem om huilen.
Ik durf niet te laten merken hoe rot ik me voel. Maar op school
speel ik de baas. Dan ben ik de sterkste. Eigenlijk is dat best stom.
Ik weet hoe het voelt om niet sterk te zijn. Zou mijn broer weten
hoe ik me voel? Ik ga het hem zeggen. En dan ga ik zelf ook weer
aardig doen tegen de kinderen op school.

Rapportgesprekken
Deze week ontvangt u het eerste rapport van dit schooljaar. Er staan
rapportgesprekken gepland voor donderdag 22 februari en maandag 26 februari. U
ontvangt uiterlijk vrijdag 9 februari een mail vanuit school om u in te schrijven voor
deze gesprekken. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben (kijk ook in de
ongewenste mail/spamfolder) dan kunt u een mailtje sturen naar de eigen
leerkracht.
We verwachten dat elk gezin het belang ziet van de rapportgesprekken en zich
inschrijft op een datum en tijd naar keuze. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te
komen, dan graag contact opnemen met de leerkracht voor het zoeken van een
oplossing.

Koffieuurtje
Donderdag 8 februari tussen 8:35u en 9:30u bent u weer van harte welkom om een
kop koffie te drinken met de directie. We zijn erg benieuwd naar uw mening en
vragen over mediawijsheid en social media zoals: twitter, whatsapp, facebook,
snapchat, instagram, etc. Ook voor andere onderwerpen bent u natuurlijk welkom
om van gedachten te wisselen met de directie.
Het volgende koffieuurtje is op maandag 5 maart en gaat over het leerstofaanbod.

Skateclinic 26 februari
De groepen 3 t/m 8 hebben op maandag
26 februari a.s. op school een skateclinic.
De kinderen mogen hun eigen skates en/of
beschermingsmiddelen
meebrengen.
Kinderen die dit niet hebben krijgen alle
benodigde spullen op school. Elk kind, die
zelf geen helm meebrengt, wordt
gevraagd om een muts of pet mee te
brengen om onder de geleende helm te
dragen.
Supporters en belangstellende ouders zijn
zeer welkom.
Op de volgende tijden verschijnen in de piste:
08.30 – 09.40 groep 5
09.40 – 10.50 groep 4
10.50 – 12.00 groep 6 en 7
13.15 – 14.15 groep 8
14.15 – 15.15 groep 3
Wij wensen iedereen veel plezier!

Verkeersdag 23 maart
We willen dit jaar de verkeersdag in een ander jasje
steken. Hier hebben we echter veel handen bij nodig.
We willen een vossenjacht door de wijk organiseren die
in het teken staat van verkeer. Wie lijkt het leuk om een
‘vos’ te zijn of een groepje te begeleiden en heeft tijd
op vrijdagochtend 23 maart?
Aanmelden kan via joyce.isbouts@prodas.nl voor vrijdag
23 februari.

Alvast bedankt namens de verkeerswerkgroep.

Studiedag
Afgelopen week hebben we met het team een studiedag gehad. Deze studiedag
stond voor een groot gedeelte in het teken van het herijken van de visie van de
Piramide. We zijn aan de slag gegaan met vragen als: Wat hebben de kinderen van
de Piramide nodig? Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Wat zijn belangrijke
kernwaarden voor het onderwijs op de Piramide?
Verder hebben de leerkrachten hun tijd besteed aan de laatste gegevens van de
rapporten, het voorbereiden van de gesprekken, het analyseren van de toetsen en
andere klassentaken.

Uitslag peiling schooltijden
In oktober 2017 hebben we een peiling onder ouders gedaan naar tevredenheid van
de schooltijden van de Piramide. We doen deze peiling om te kijken of de huidige
schooltijden nog passend zijn bij de huidige ouders en wat de wensen zijn voor de
toekomst.
We nemen als school deze informatie uiterst serieus.
Aan de hand van de uitslag (zie bijlagen) zullen we met het team en de MR in gesprek
gaan over een eventuele wijziging in schooltijden voor de toekomst.
Dit betekent niet dat er naar aanleiding van deze peiling automatisch over gegaan
wordt naar andere schooltijden, daarvoor is verder onderzoek binnen de school
nodig. Ook op de termijn waarop een eventuele wijziging zal plaatsvinden kunnen we
nu nog geen antwoord geven. Dit is onder andere afhankelijk van de termijn dat we
over kunnen stappen in verband met het verplichte aantal uren dat elk kind in 8
schooljaren onderwijs genoten moet hebben.
Er zijn natuurlijk vele factoren belangrijk, waar de onderwijskwaliteit en effectieve
leertijd voorop staat.
In de bijlagen het verslag van de enquête van de schooltijden. Op de website onder
het kopje ouders kunt u het verslag ook vinden.

