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Wij vieren feest…
In de maand maart feliciteren wij…
05-03 Rico T.
05-03 Nick J.
05-03 Alana G.
06-03 Daan N.
07-03 Rebecca v.d. H.
08-03 Bartek J.
08-03 Lola Janssen
09-03 Rick P.
12-03 Teun G.
14-03 Jursalem T. A.
14-03 Senna v. O.
16-03 Nazareth T. A.
20-03 Lisa K.

20-03 Maryza T.
20-03 Jari B.
21-03 Elise K.
22-03 Daan v. H.
23-03 Inge G.
26-03 Bas W.
26-03 Beau S.
29-03 Corné K.
30-03 Jayden W.
30-03 Lars v.d. K.
31-03 Ella J.
31-03 Vive S.

Van harte

gefeliciteerd
met je
verjaardag!

Anti-pest beleid De Piramide
In de maand maart staat de volgende poster centraal in alle groepen:
Lieve gymleraar,
Ik heb buikpijn. Ik zie erg tegen de gymles op en blijf liever weg.
Als we partijtje gaan kiezen, word ik altijd als laatste gekozen
omdat ik niet zo goed kan sporten. En als we dan spelen, krijg ik
nooit de bal. Dat is toch niet eerlijk? Ik wil zo graag meedoen. Ik
ben misschien niet zo goed, maar ik vind sporten wél heel leuk.
Waarom doen we volgende week geen fair play (eerlijk spel)
toernooi met de klas? Dan zal ik laten zien dat ik als de beste
kan sámenspelen!

Nieuwsberichten en aanbod van externe partners
Om onze FlexFlits zo kort mogelijk te houden met alleen relevante belangrijke info van
school, plaatsen wij voortaan geen berichten van externen meer. Interessant en
leerzaam aanbod van externen voor buitenschoolse activiteiten plaatsen wij
voortaan op facebook.

Griepepidemie
Al voor de kerstvakantie tot de carnavalsvakantie hebben we op de Piramide te
kampen gehad met een griepepidemie (zoals u wellicht ook in de kranten heeft
kunnen lezen). Veel kinderen en leerkrachten hebben de griep te pakken gehad.
Waarschijnlijk heeft u er als ouder ook mee te maken gehad.
Gelukkig hebben we op school niet één keer een klas naar huis hoeven sturen. Maar
u kunt zich voorstellen dat het voor de kinderen en leerkrachten een hectische
periode is geweest. Verschillende leerkrachten in klassen en het inhalen van toetsen
en werk. Andere zaken zijn blijven liggen, om maar te zorgen dat de kinderen
onderwijs konden genieten.
We zijn er trots op dat het ons gelukt is om het binnen de school op te lossen,
waardoor we geen klassen naar huis hebben hoeven sturen. Ook zijn we blij dat jullie
als ouders er begrip voor hebben dat sommige werkzaamheden en activiteiten
hierdoor zijn blijven liggen. We hopen dat we snel weer bij zijn met alles en vragen
hiervoor nog even uw begrip.

Onjuist toiletgebruik
Gedurende enige tijd merken wij op school dat er een aantal kinderen onjuist
gebruik maken van de toiletten. Vooral de toiletten bij de hal zijn vaak de dupe. We
vinden hier dagelijks in elk toilet plassen urine op de vloer.
We willen u als ouders vragen om een juist toiletgebruik met uw kind te bespreken.
Neem met uw kind door hoe belangrijk het is om goed te gaan zitten, het toilet
naderhand te controleren en netjes achter te laten voor de volgende gebruiker.
Als uw kind ziet dat het toilet op school niet netjes is, laat hem/haar dit dan ook
melden bij de leerkracht, zodat we er snel achter kunnen komen wie we persoonlijk
kunnen aanspreken op het onjuist gebruiken van de toiletten.
We moeten helaas nu al de maatregelen nemen om sommige toiletten af te sluiten,
waar uiteindelijk ook kinderen de dupe van zijn.

Luizenpluizen
Helaas is het na de carnavalsvakantie niet gelukt om voldoende ouders te vinden
voor het luizenpluizen. We gaan nu alsnog proberen om op een andere manier de
controle te laten plaatsvinden. Voor u als ouder is het nu dus wel extra belangrijk om
uw kinderen zelf goed te controleren en maatregelen te nemen indien nodig.

Opvoedondersteuner
Op 3 juli stond het laatste spreekuur van onze opvoedondersteuner Lea gepland. Dit
spreekuur gaat niet door.

Mijn kind heeft autisme… Wat nu?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een
ouderavond over dit thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme….. Wat nu?”
De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme is.
Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? De ouderavond is op
donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van
Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en professionals kunnen zich
aanmelden bij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO via
i.houthooft@swv-peelland.nl.

Week van de lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek, waarin in het
basisonderwijs een hele week aandacht geschonken wordt aan relationele en
seksuele vorming. De Week van de Lentekriebels loopt dit jaar van 19 tot en met 23
maart.
Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat vooral over
vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk
ook over heeft en die op school ook ter sprake komen. Want op school, in de media,
op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met
relaties en seksualiteit te maken hebben.
Ook dit jaar zal onze school weer meedoen met de Week van de Lentekriebels.

Pelgrimstocht groep 8
Groep 8 van onze school gaat binnenkort
deelnemen aan een project, dat wordt
aangeboden door leden van het
Nederlands Genootschap van St. Jacob.
Dat is een vereniging van mensen, die naar
Santiago de Compostela willen pelgrimeren
of dat al hebben gedaan.
Het project omvat één hele schooldag. Het
is een pelgrimstocht voor onze leerlingen
met als doel hen bewust te maken van het
feit, dat ze zelf op hun eigen levenspad
lopen en een weg moeten leren kiezen. Het
middel dat daarvoor gebruikt wordt, is een
wandeltocht vanaf onze school door een
aantrekkelijke omgeving naar een eindpunt
in onze buurt.
De kinderen lopen in kleine groepjes o.l.v.
enkele vrijwillige pelgrims, die al eens een
tocht te voet of per fiets naar Santiago de
Compostela hebben gemaakt. Zij helpen
de leerlingen bewust te worden van hun
eigen pelgrimstocht door het leven.

Theater BOJO in groep 3
Op dit moment werken wij in groep 3 aan het thema 'Wat kun jij?'
Het theater staat centraal. Wat is er dan mooier dan optreden voor elkaar?
Op donderdagmiddag 22 maart is het zo ver: ons lokaal wordt omgetoverd tot
theaterzaal.
Het is de bedoeling dat kinderen thuis een optreden voorbereiden, alleen of samen
met andere kinderen.
Het mag van alles zijn: toneel, zingen, playbacken, voorlezen, turnen, goochelen,
enz.
Hopelijk stimuleert u de kinderen thuis om er iets moois van te maken.
Op de 22e laten ze het dan in de namiddag aan elkaar zien.
Wij zijn benieuwd welke talenten er te zien zullen zijn!
Juf Boukje en juf Joke

