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Wij vieren feest…
In de maand mei feliciteren wij…
05-05 Esmae C.
06-05 Yana D.
06-05 Linn v.d. M.
08-05 Lamar A.
09-05 Nina F.
09-05 Lizzy K.
13-05 Ise S.
17-05 Alysha L.
20-05 Lisa v. O.
22-05 Thiago L.
22-05 Timo F.
23-05 Noor C.

24-05 Lize G.
24-05 Guusje G.
24-05 Natnael T. A.
24-05 Brent A.
26-05 Kady D.
26-05 Jur T.
26-05 Tijn T.
27-05 Dylan M.
28-05 Roan K.
30-05 Renzo v.d. W.
31-05 Janne N.

Van harte

gefeliciteerd
met je
verjaardag!

Anti-pest beleid De Piramide
In de maand mei staat de volgende poster in alle groepen centraal:
Lieve vriendjes,
Na schooltijd ga ik altijd buiten spelen met kinderen uit de buurt.
Soms heb ik er de pest in omdat er oneerlijk gespeeld wordt. Dat
vind ik echt gemeen. Ik voel me boos worden en wil schoppen.
Duwen. Maar natuurlijk is dat ook niet goed. Dus tel ik tot toen en
haal diep adem. Dat helpt. Ik voel me weer rustig worden. Alles lijkt
meteen minder erg en we kunnen weer lekker samen verder
spelen. Tel jij ook wel eens tot 10? Het helpt echt.

Hulp gezocht!
Op dinsdagmiddag 29 mei is alweer de laatste creamiddag van dit schooljaar.
Hiervoor zoeken wij nog wat extra handen. Het is de bedoeling dat je de leerkracht
ondersteunt bij de (knutsel)activiteiten die gegeven worden. Aanmelden kan bij
juffrouw Boukje (boukje.vanderheijden@prodas.nl) tot woensdag 16 mei. Ouders die
zich aan het begin van het schooljaar al aangemeld hebben, hoeven natuurlijk niet
meer te reageren.

Nieuwe schooltijden
Zoals bekend hebben we eind oktober een enquête afgenomen omtrent de
schooltijden. De uitkomsten daarvan staan vermeld op de website.
Toch merken we dat veel ouders graag wat meer duidelijkheid hebben over de
veranderingen op korte en lange duur.
Volgend schooljaar zijn de schooltijden hetzelfde als de huidige schooltijden. We
gaan komend schooljaar gebruiken om ons voor te bereiden om te starten met een
continurooster in schooljaar 2019-2020.

Koffieuurtje
Maandag 14 mei tussen 8:35u en 9:30u bent u weer van harte welkom om een kop
koffie/thee te drinken met de directie. We zijn erg benieuwd naar uw mening en
vragen over de tussenschoolse opvang. Ook voor andere onderwerpen bent u
natuurlijk welkom om van gedachten te wisselen met de directie.

Vakantierooster
Inmiddels is het vakantierooster van Prodas voor volgend schooljaar beschikbaar.
De studiedagen voor volgend schooljaar volgen in de volgende Flexflits.

Wijziging gymtijden en judolessen
Vrijdag 18 mei wordt er door de groepen 4, 5, 6 en 8 gestart met een viertal
judolessen. Dit betekent dat het gymrooster van donderdag en vrijdag met ingang
van donderdag 17 mei als volgt zal zijn:
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

10:30u - 11:15u
14:30u - 15:15u
08:30u - 09:30u
09:30u - 10:15u
10:30u - 11:15u
11:15u - 12:00u

Groep 7
Groep 3
Groep 8
Groep 6
Groep 4
Groep 5

Website groep 7
Neemt u eens een kijkje op de groepspagina van groep 7. Deze is aangevuld met
verslagen van activiteiten die zij de afgelopen periode gedaan hebben.

Groepsverdeling 2018 - 2019
Hieronder vindt u de groepsverdeling qua leerkrachten voor komend schooljaar.
Voor de vakantie zullen de nieuwe leerkrachten Francelle en Sofieke zich nog kort
aan u voorstellen via de Flexflits.
Karin van Bree staat niet vermeld, zij gaat een jaar werken voor de vervangerspool
en zullen we dus waarschijnlijk nog wel tegenkomen als vervanger.
Ook Suzan Priems- Tielemans staat niet in het overzicht. Zij gaat afscheid nemen van
de Piramide.
Groep
1-2a
1-2b
1-2c
3
4
5
6
7
8
Taalklas
Nieuwkomers

Leerkracht
Maaike Rhoe
Jeannine Stroucken
Inge Linders
Joyce Isbouts
Boukje van der Heijden
Joke van der Voort
Angela Stamps
(Francelle Thijssen)
Sandra van Helmond
Vacature
Stefanie van Dijk
Wendy Jansen
Ivonne van Dam
Denise van Hoof
Francelle Thijssen
Karin Verstegen
Wilma Horyon
Sofieke van Neerven

Inloopavond
Op dinsdagavond 29 mei vindt naar aanleiding van de
creamiddag (met thema ‘kermis’) de inloopavond plaats. U bent
van harte welkom om tussen 18:30u en 19:30u te komen kijken
naar wat wij die middag gedaan en gemaakt hebben!

Oproep hulpouders 22 juni 2018
Beste ouders,
Anders dan in de jaarkalender vermeld staat, wordt op vrijdag 22 juni (alleen ‘s
morgens) onze jaarlijkse sportdag gehouden voor de groepen 5 t/m 8 op het terrein
van atletiekvereniging AV-LGD, De Djump. Een week later (vrijdagochtend 29 juni)
zal dan de sportdag voor de kinderen van de onderbouw plaatsvinden, op de
velden rondom de school.
Voor een verantwoorde begeleiding van de kinderen van groep 5 t/m 8 hebben wij
op 22 juni 10 ouders nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij juffrouw Jeannine
(jeannine.stroucken@prodas.nl) of doorgeven in groep 1-2a. Aanmelden kan tot 16
mei. Ook als u geen kind heeft in groep 5-8 , maar het leuk vindt om mee te helpen
bent u van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Sportdag

Vrijwilligers tussenschoolse opvang
Wij zijn op zoek naar enthousiaste overblijfkrachten,
die ervoor zorgen dat het overblijven op een gezellige
en veilige manier verloopt. Heeft u interesse of weet u
iemand die dit graag wil doen.
Dan kunt u contact opnemen via Rosamarij 0613936743 of Nady 06-49883735
Groetjes Nady

