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Wij vieren feest…
In de maand april feliciteren wij…
02-04 Kelvin B.
03-04 Mike v. R.
05-04 Nora H.
06-04 Joep v. C.
09-04 Luca v.d. V.
09-04 Linde K.
14-04 Olivia W.
18-04 Joy S.

19-04 Brit v. R.
20-04 Britt v.d. M.
22-04 Rawan A.
23-04 Lana S.
23-04 Revi v. L.
25-04 Bente B.
26-04 Rik F.
30-04 Lex H.

Van harte

gefeliciteerd
met je
verjaardag!

Anti-pest beleid De Piramide
De volgende poster staat in de maand april centraal in alle groepen:
Lieve klasgenootjes,
Ik ben jarig en geef een feestje! Ik heb er zin in, want we gaan
naar een pretpark. Ik mag eigenlijk maar zes klasgenootjes
uitnodigen, maar ik vraag er toch één extra. Er is namelijk een
klasgenootje dat nooit wordt gevraagd. Ik zou het ook niet leuk
vinden als niemand mij vraagt. Eigenlijk is iemand die anders is
juist leuk! Dat maakt mijn feest bijzonder. Goed idee hè?

Facultatieve oudergesprekken
Zoals u wellicht gelezen heeft in de kalender, staan er op donderdag 12 april
facultatieve oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn bedoeld om de
voortgang te bespreken.
Een gesprek kan gepland worden op verzoek van ouders of van de leerkracht.
Indien u uitgenodigd wordt door de leerkracht, ontvangt u deze week een mailtje
met een tijd die voor u gereserveerd staat. Mocht deze dag en tijd echt niet
mogelijk voor u zijn, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht.
Indien u niet uitgenodigd bent voor een gesprek en toch graag de leerkracht zou
willen spreken, dan kunt u dit ook kenbaar maken via een mail aan de
groepsleerkracht. Deze zal dan een tijd voor u plannen en u daarover berichten.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn op school de Koningsspelen. We beginnen ’s
morgens met het Koningsontbijt. De kinderen moeten zelf een bord,
beker en bestek meebrengen.
Daarna beginnen we samen met de kinderen van de Brigantijn aan
de Koningsspelen. Natuurlijk zingen we ook met z’n allen het
Koningslied.

Studiedag 13 april
Op vrijdag 13 april is er een studiedag. Deze valt toevallig samen met de staking. De
kinderen zijn die dag vrij.
Met de leerkrachten gaan we de hele dag aan de slag met communicatie.

Schoolfotograaf
Op maandag 11 juni zal de schoolfotograaf onze school weer
bezoeken. Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met
eventuele te plannen afspraken, zodat ieder kind op de
klassenfoto komt te staan.

Sportdag
Wegens omstandigheden kan de geplande sportdag van 17 mei niet doorgaan. In
de volgende FlexFlits wordt u geïnformeerd over de nieuwe datum.

Boekverkoop!
Wegens herinrichting van de schoolbibliotheek van de Piramide en de Brigantijn
verkopen wij onze restanten boeken. Ze staan onder de trap bij de hoofdingang. De
opbrengst komt ten goede aan de kinderen, wij informeren u hier later over.
€0,25 per boek
5 boeken voor €1,00
U kunt bij ons terecht op de volgende tijden:
vrijdag 6 april - 15.15 - 15.45 uur
maandag 9 april - 15.15 - 15.45 uur
dinsdag 10 april - 15.15 - 15.45 uur
woensdag 11 april - 12.15 - 12.45 uur
donderdag 12 april - 15.15 - 15.45 uur
Wees er snel bij, want op = op!!

Werkgroep communicatie & ouderbetrokkenheid
Uit de tevredenheidsenquête komt het onderwerp communicatie als duidelijk
aandachtspunt naar voren. We gaan met dit onderwerp uitgebreid aan de slag.
Naast de studiedag in het teken van communicatie hebben we ook een werkgroep
van leerkrachten opgericht. Zij onderzoeken waar en hoe we de communicatie met
u als ouders maar ook onderling kunnen verbeteren. Ook u als ouders betrekken we
hierin. We gaan aan de slag met communicatie via de mail, persoonlijk, social
media, website, etc.
We vinden het belangrijk om uw mening te horen, dus schroom niet om ons
feedback te geven gedurende het hele proces. Wij horen graag wat we kunnen
verbeteren, maar ook als u tevreden bent over huidige of nieuwe situaties.
Ook rondom het onderwerp ouderbetrokkenheid wordt een werkgroep opgericht.

Ziekmelden en schoolplein
Graag willen wij u nogmaals vragen om de kinderen uiterlijk een kwartier voor
schooltijd naar school te laten gaan. Het schoolplein is eerder niet toegankelijk.
Kinderen mogen pas om 8:15u of 13:00u het schoolplein op, vanaf die tijd is er een
surveillance die vanuit school verantwoordelijk is.
Ziekmelden kan telefonisch alleen tussen 8:15u en 8:30u. Voor of na deze tijd graag
via de mail naar de groepsleerkracht.

Hoofdluiscontrole
Inmiddels zijn bijna alle kinderen op school gecontroleerd en zijn er gelukkig geen
luizen. Toch blijft het belangrijk voor u als ouders om dit zelf in de gaten te houden. U
blijft altijd zelf als ouders verantwoordelijk voor de gezondheid van uw kinderen.
Mocht u meer informatie nodig hebben omtrent bestrijding en voorkoming van
hoofdluis, dan kunt u altijd contact opnemen met Andrea van Kessel.
m.kessel14@chello.nl

Inloop uurtje directie
Het inloop uurtje van woensdag 11 april kan helaas niet doorgaan.

