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Wij vieren feest…
In de maand juni feliciteren wij…
01-06 Ivy L.
04-06 Anne G.
04-06 Niels B.
08-06 Levi v/d W.
09-06 Rick H.
12-06 Ramy Z.
16-06 Ties v/d L.
19-06 Ranuell C.
19-06 Janique v/d W.

22-06 Lamis N.
23-06 Daemian v. K.
24-06 Kim v. E.
24-06 Dominic K.
25-06 Wout S.
27-06 Amber S.
30-06 Natalia G.
30-06 Waleed N.

Van harte

gefeliciteerd
met je
verjaardag!

Anti-pest beleid De Piramide
In de maand juni staat de volgende poster centraal:
Lieve oma,
Ik ben gestopt met lachen. Ik houd mijn mond dicht. Ik schaam
me voor mijn beugel. Het moet voor mijn scheve tanden, dat weet
ik wel. De beugel doet pijn, maar het allerergste is dat mijn
vrienden mij er om uitlachen. Alsof ik er wat aan kan doen? Ik ben
echt niet de enige met een beugel. Maar weet je wat, als ze weer
grappen over m’n beugel maken, dan lach ik gewoon met ze
mee. En let maar op: over een paar jaar lach ik het hardst. Met de
mooiste smile!

Koffieuurtje
Woensdag 20 juni (in plaats van maandag 11 juni) tussen 8:35u en 9:30u bent u weer
van harte welkom om een kop koffie/thee te drinken met de directie. Dit is het
laatste koffieuurtje van dit schooljaar! We zijn erg benieuwd naar uw mening en
vragen over de veiligheid in en rondom de school. Ook voor andere onderwerpen
bent u natuurlijk welkom om van gedachten te wisselen met de directie. De koffie
staat klaar in de centrale hal bij de ingang.

Schoolfotograaf
Maandag is het zover, de schoolfotograaf komt op school!
Het is de bedoeling dat de groepsfoto's, portretfoto's en de broer/zus-foto’s worden
gemaakt.
We weten helaas nog niet of het gaat passen in de planning en of we dus alles
binnen de tijd halen.
Wanneer er een of meerdere klassen niet aan de beurt zijn gekomen op de
maandag voor de broer/zus-foto, dan zal dit plaats vinden op dinsdag (12-06).
Aan het eind van de dag worden de betreffende leerkrachten op de hoogte
gebracht of leerlingen de dag erna nog op de foto moeten. Via hen krijgen de
leerlingen te horen of ze dinsdag nog op de foto gaan. Zo kan er eventueel rekening
gehouden worden met de kleding voor de broer/zus-foto’s .
Vanaf dit jaar gaan de broers/zussen van De Piramide en De Brigantijn ook samen
op de foto. Deze zullen sowieso op dinsdag 12 juni plaatsvinden.

Verdeling dagen 2018-2019 (voorlopig)
De studiedagen 2018-2019 zijn nog niet bekend. Voor de zomervakantie krijgt u nog
een laatste Flexflits waarin de belangrijkste data zoals studiedagen, welkomstavond,
etc., bekend worden gemaakt.
Onderstaand de voorlopige verdeling van werkdagen van de leerkrachten. Hier kan
nog een kleine verandering in gemaakt worden, om de formatie rond te krijgen.
Daarover zal u dan later nog geïnformeerd worden.
Groep
1-2a
1-2b
1-2c
3
4
5
6
7
8
Taal
Nieuwkomers

Conciërges

Administratie
Directie

Leerkracht
Maaike Rhoe (ma, di)
Jeannine Stroucken (wo, do, vr)
Inge Linders
Joyce Isbouts (di,wo,do,vr)
Angela Stamps (ma)
Boukje van der Heijden (ma, di, wo)
Joke van der Voort (do, vr)
Angela Stamps (di,wo,do,vr)
Francelle Thijssen (ma)
Sandra van Helmond (ma, di, vr)
Vacature (wo, do)
Stefanie van Dijk (wo, do)
Wendy Jansen (ma, di, vr)
Ivonne van Dam
Denise van Hoof (ma, di)
Francelle Thijssen (wo, do, vr)
Karin Verstegen (ma mi, do mi)
Wilma Horyon (di, wo,vr)
Sofieke van Neerven (ma, do)
Peggy de Beer(Vrijwilliger) (di, do)
Toon Bukkems(Vrijwilliger)(ma, wo,vr)
Danny (Vrijwilliger ORO) (ma, di)
Shirley de Groot (di)
Britt Boerkamps (di, wo)
Nancy Verbeten (ma, di, wo, do )

Onderwijsassistent

Vacature
(alle ochtenden)

Vacature

Femke van de Kerkhof
(ma ,di , wo)

Laatste weken schooljaar 2017-2018
Met zijn allen zijn we gestart aan de laatste fase van het schooljaar. De kinderen
hebben de komende week nog veel Cito toetsen. De leerkrachten zijn volop bezig
met de afronding maar ook alweer met de voorbereiding voor het nieuwe
schooljaar. Ook de oudervereniging is samen met school bezig om dit schooljaar af
te ronden en evalueren en het komende schooljaar voor te bereiden.
Groep 8 is bezig met de afronding van hun basisschoolperiode. Er staat nog een
mooie musical en een schoolverlaters kamp op het programma.
Natuurlijk staat er voor de Piramide en Brigantijn nog een andere taak/verandering
op het programma. Het afscheid van meester Arie en meester Martien. Hier zullen
we op school dus ook zeker nog aandacht aan besteden. U hoort binnenkort via de
mail, hoe we afscheid gaan nemen.
De laatste weken zijn door het warme weer, de grote werkdruk en de laatste loodjes
voor de kinderen vaak de drukste periode van het jaar. Graag vragen wij uw begrip
en medewerking hiervoor. Is er iets wat niet helemaal lekker loopt, kom dan vooral
persoonlijk naar school, zodat we samen kunnen kijken naar oplossingen.
Met zijn allen (team, ouders en leerlingen) doen we allemaal ons best om straks van
een heerlijke schoolvakantie te kunnen genieten.
Belangrijke data:
Studiedag

woensdag 13 juni

Rapport

woensdag 20 juni

Rapportgesprekken

donderdag 21 juni en maandag 25 juni

Kennismaking nieuwe groep

donderdagmiddag 28 juni

Afscheidsavond groep 8

donderdagavond 28 juni

Kamp groep 8

maandag 2 juli tot en met donderdag 5 juli

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Anke van Well en de komende weken zal ik op jullie
school de Piramide komen werken.
Ik ben 20 jaar oud en nét afgestudeerd van Hogeschool de
Kempel. Het is voor mij de eerste keer dat ik als ‘echte’ juf voor de
klas sta en dit vind ik super leuk!
Op maandag, dinsdag en vrijdag zal ik te vinden zijn in groep 6.
Op woensdag en donderdag ben ik overal en nergens om te
helpen waar ik nodig ben.
Ik heb er heel erg veel zin in…!
Als je ooit een vraag hebt of gewoon gezellig een praatje wilt maken, staat mijn deur altijd
open!
Hopelijk tot snel, groetjes Anke

Hallo allemaal,
Ik ben Britt Boerenkamp stagiaire administratie. Ik ben 16 jaar
oud en jarig op 10 juli. Mijn woonplaats is Deurne , dicht bij
school!
Ik doe de opleiding administratief medeweker en secretaresse
op het Gilde in Venray. Ik ben begonnen met mijn stage in april
dit duurt tot volgend jaar zomervakantie 2019 …. Dus ik ben er
nog wel even (op dinsdag en woensdag) 
Voetballen is mijn hobby/sport dit doe ik elke dinsdag en
zondag.
Ik hoop dat jullie mij nu een stukje beter kennen!
Groetjes,
Britt

Gevonden voorwerpen
Wist u dat bij de conciërgebalie een bak met gevonden voorwerpen staat? Deze
begint alweer aardig vol te raken! Mocht u iets missen, neemt u dan alstublieft een
kijkje. Spullen die 5 juli niet opgehaald zijn, worden opgeruimd.

Schoolreis
Aan alle ouders/ verzorgers en kinderen van de Piramide
Alle kinderen van de Piramide gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar (20182019) op schoolreis.
Op donderdag 30 augustus gaan de groepen 1 t/m 6 en nieuwkomers.
Op maandag 27 augustus gaan de groepen 7 en groep 8.
Alles op een rij:
Groep

Locatie

Datum

Groep 1-2

Speeltuin St. Leonardus,
Helmond

30-08-2018

Groep 3

Dierenrijk Europa, Mierlo

30-08-2018

Groep 4

Recreatiepark Hemelrijk,
Volkel

30-08-2018

Groep 5 en nieuwkomers

Speelpark Klein Zwitserland,
Tegelen

30-08-2018

Groep 6

Prehistorische Nederzetting,
Eindhoven

30-08-2018

Groep 7 en groep 8

Tweede kamer, Den Haag

27-08-2018

De kinderen reizen allemaal per bus. Ze worden begeleid door leerkrachten en (indien
nodig) door ouders.
De Oudervereniging van de Piramide levert ter bekostiging een geldelijke bijdrage.
Daarnaast wordt voor de deelnemende kinderen ook een bijdrage gevraagd.
Zie bericht oudervereniging en kosten.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar volgt verdere informatie over vertrektijden,
mee te nemen spullen etc.
Met vriendelijke groet,
Wendy Jansen
Namens het team en OV

Betalen kosten schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage
schooljaar 2018/2019


Kosten schoolreisje
In de tweede week van het nieuwe schooljaar staat het jaarlijkse schoolreisje
gepland. De kosten van het schoolreisje bedragen:
o
o

groep 1 en 2 een bijdrage van EUR 10,00 per leerling
groep 3 t/m 8 een bijdrage van EUR 18,00 per leerling.

In de loop van hun schoolloopbaan betalen op deze manier alle kinderen
evenveel, omdat ze ook allemaal van dezelfde attracties gebruik maken.


Vrijwillige ouderbijdrage
Basisschool de Piramide heeft een actieve oudervereniging. Vanuit de
vrijwillige ouderbijdrage worden door de oudervereniging activiteiten
georganiseerd.
In het schooljaar worden de volgende activiteiten geheel of gedeeltelijk
gefinancierd vanuit de ouderbijdrage: schoolreis, sinterklaas, kerst, carnaval,
Pasen, schoolfotograaf, verkeersdag, schoolverlaterskamp, sportdag en
attenties bij afscheid leraar of jubileum.
De Oudervereniging is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die zich voor de
Piramide willen inzetten. Kom vrijblijvend naar een vergadering of neem
contact met de oudervereniging op.
o



De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt EUR 12,00 per leerling.

Betaling schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage
De kosten van het schoolreisje en de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar
2018/2019 dienen voor vrijdag 24 augustus voldaan te zijn. Vanaf dit jaar is het
in verband met de veiligheid niet meer mogelijk om contant te betalen.
Kosten per leerling:
o Groep 1 en 2: schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage: EUR 22,00
o Groep 3 t/m 8: schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage: EUR 30,00
U kunt het bedrag overmaken op rekening nummer: NL 70 INGB 0004 4673 56
t.n.v. Oudervereniging de Piramide onder vermelding van de naam en groep
van uw kind.

Mocht u deze kosten niet kunnen betalen kunt u contact opnemen met
Nancy Verbeten. Nancy.verbeten@prodas.nl Er zal samen met u naar een
oplossing gezocht worden.

Sportdag 22 en 29 juni
Op vrijdag 22 juni vindt onze jaarlijkse sportdag plaats voor de groepen 5 t/m 8. Deze
zal dit jaar gehouden worden op het terrein van Atletiekvereniging AV-LGD de
Djump, Vloeieindsedreef 13.
De kinderen worden op deze dag met hun fiets op school verwacht om 8:30u. Vanaf
school zullen zij dan als groep en onder begeleiding van een leerkracht naar het
sportterrein fietsen. Om 11:30u vertrekken zij richting school, waar ze om 12:00u weer
zullen arriveren.
Op 29 juni van 09:00u tot 11:30u vindt de sportdag voor de kinderen van groep 0 t/m
4 plaats op het sportveld bij de school.
De kinderen worden daarbij in groepjes begeleid door leerlingen van groep 8 onder
supervisie van de leerkrachten van groep 1 t/m 4. Ook voor deze dag geldt dat de
kinderen om 8:30u op school worden verwacht en ze om 12:00u weer kunnen
worden opgehaald.
Wat heeft uw kind nodig voor de sportdag?




Gemakkelijke sportkleding
Fiets (groep 5 t/m 8)
Drinken (drinkbeker)

Bij slecht weer wordt de sportdag afgelast en is het gewoon school met normale
schooltijden. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit een dag van te voren
gecommuniceerd worden.
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken!

