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Schoolreis
Zoals voor de vakantie beloofd volgt hier verdere informatie over de schoolreizen.
De schoolreis vindt plaats op donderdag 30 augustus voor de groepen 1 t/m 6 en op
maandag 27 augustus voor de groepen 7 en 8.
De bestemmingen en tijden zijn als volgt:
Groep
Bestemming
Tijd
1-2
Speeltuin St Leonardus in Helmond
09.30u-14.00u
3
Dierenrijk Europa in Nuenen
09.00u- 16.15u
4
Recreatiepark Hemelrijk in Volkel
09.30u- 16.00u
5+ Nieuwkomers Speelpark Klein Zwitserland in Tegelen
09.15u- 16.45u
6
Prehistorische Nederzetting in Eindhoven 09.00u- 16.15u
7-8
Bezoek Tweede kamer in Den Haag
08.30u- 17.30u

Datum___
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
27-08-2018

De tijden van terugkomst in Deurne, zijn, zoals u zult begrijpen, bij benadering. Het kan wat
later of eerder worden.
Ter bekostiging van deze reizen zal de oudervereniging van onze school een financiële
bijdrage leveren.
Eind vorig schooljaar bent u geïnformeerd over de wijze van betalen. Mocht u uw bijdrage
aan de schoolreis nog niet voldaan hebben, dan wordt u verzocht dit deze week te doen,
graag voor 24 augustus, te voldoen per bank. Inclusief de ouderbijdrage betalen leerlingen
van groep 1-2 22 euro per leerling, kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en de nieuwkomers
betalen 30 euro per leerling. Graag overmaken op NL70INGB0004 4673 56 t.n.v.
Oudervereniging Piramide onder vermelding van de naam en groep van uw kind.
Tien minuten voor de aangegeven vertrektijd (en dus niet om 08.30 uur) komen de
begeleiders en de kinderen in het eigen klaslokaal bij elkaar.
De kinderen wordt verzocht een lunchpakket (brood, fruit, drinken)
en eventueel regenkleding mee te nemen. Op hun bestemming ontvangen zij nog een
traktatie.
Gelieve uw kind geen geld mee te geven. Verder vragen we iedereen natuurlijk een goed
humeur mee te nemen!
Wie nog vragen heeft betreffende de schoolreizen kan altijd bij mij of de groepsleerkracht
terecht.
Met vriendelijke groeten,
Wendy Jansen
Namens het team en OV

Verdeling Intern Begeleiders taken voor het schooljaar 2018-2019
Wanneer leerkrachten vragen hebben met betrekking tot het welzijn van een kind
kunnen zij met hun vragen bij onze intern begeleider terecht. Joke van der Voort is al
langere tijd op onze school de intern begeleider. Een hele klus om dit te doen voor
alle kinderen op onze school.
Daarom hebben we in overleg besloten om dit jaar te gaan werken met twee intern
begeleiders.
Joke zal de interne begeleiding blijven doen voor de groepen 1 t/m 4. Stefanie van
Dijk zal de interne begeleiding op zich nemen voor de groepen 5 t/m 8. Stefanie
heeft afgelopen schooljaar de opleiding tot intern begeleider succesvol afgerond.
We zijn dan ook erg blij dat we haar dit jaar in kunnen zetten. Voor u als ouder blijft
de leerkracht het eerste aanspreekpunt.

Inleveren noodformulier en toestemmingsformulier
Afgelopen maandag heeft u via uw kind een noodformulier en
toestemmingsformulier ontvangen. Wij verzoeken u om deze z.s.m. bij de leerkracht
van uw kind in te leveren.

Anti-pest beleid De Piramide
In het kader van het anti-pestbeleid op onze basisschool stellen wij in de klas elke
maand een poster centraal. In het begin van de maand wordt de poster in de klas
besproken. Gedurende de maand wordt er op diverse momenten nog eens verwezen
naar de poster of wordt hij, indien nodig, nog eens uitvoerig besproken met de
kinderen.
Als u meer wilt weten over deze posters kunt u terecht op de website van
www.kidstegengeweld.nl
Heeft u vragen, mail dan gerust naar de anti-pestcoördinator van onze school:
ivonne.vandam@prodas.nl
Yo nieuwe meester,
Een nieuw schooljaar; altijd superspannend. Er is ook een nieuwe
jongen in de klas: die komt uit een ander land. Hij ziet er anders uit
en praat met een gek accent. Sommige klasgenoten doen hem
dan raar na. Ik weet hoe rot dat voelt. Ik werd ook uitgelachen
om mijn accent en vond school meteen niet meer leuk. De juf
heeft toen over vreemde landen en accenten gepraat met de
klas. Toen zagen ze mij met andere ogen en kon ik vrienden
maken. Maar ja, dat zijn ze geloof ik weer vergeten. Dus misschien
kunt u hier ook iets over vertellen? Dan stoppen ze wel met dat stomme pesten en
leren we hem pas echt kennen.

Nieuwe gezichten dit schooljaar
Dit schooljaar kent de Piramide een heleboel nieuwe gezichten, hieronder stellen zij
zich aan u voor:
Hallo allemaal,
Wie ben ik ?
Ik ben Francelle Thijssen, 26 jaar oud en ik woon in Someren samen met
mijn vriend. Dit schooljaar geef ik op maandag les in groep 4 en op
woensdag tot en met vrijdag in groep 8. Zelf zit ik ook nog op school. Dit
schooljaar sluit ik het laatste jaar af van de opleiding Leerkracht
Nederlands voor Anderstaligen. Zo kan ik leerlingen op taalgebied nog
beter gaan ondersteunen.
Naast het lesgeven heb ik nog vele hobby’s. Ik vind het leuk om te koken,
te schilderen en zit op yoga en salsa. Ik heb ontzettend veel zin in dit
schooljaar!
Groetjes,
Francelle Thijssen

Hallo allemaal,
Ik stel me graag aan jullie voor. Ik ben Lisette Leenders en op donderdag te vinden in groep
1/2b.
Asten-Heusden is de plaats waar ik woon, samen met man, twee zonen en een ondeugende
hond.
Afgelopen vrijdag heb ik kennis gemaakt met fijne, enthousiaste
mensen; het team van de Piramide.
Ik ben slechts 1 dag per week juf in groep 1/2b en ik ga mijn best
doen om de kinderen snel te leren kennen en te zorgen voor
prettige en leerzame donderdagen.
Mijn specialiteit is drama / toneel en waar mogelijk, zet ik dat graag
in. Het vergroot communicatiemogelijkheden, stimuleert creativiteit
en versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Verder wens ik iedereen een fijn en inspirerend schooljaar toe.
Lisette

Mijn naam is Lida Daenen, 35 jaar oud en ik ben woonachtig in Mierlo.
Aankomend schooljaar ga ik weer als onderwijsassistente in de taalklas
van de Piramide en het Lover in Asten werken. Sommige mensen
herkennen mij misschien nog van het schooljaar 2016-2017, toen ik ook
een tijdje als onderwijsassistente in de taalklas van de Piramide gewerkt
heb.
Ik woon samen met mijn partner Eric en mijn twee dochters, Lieke en
Laura. In mijn vrije tijd lees, puzzel, wandel en fiets ik graag. Ik ga ervan
uit dat we er samen weer een superfijn schooljaar van gaan maken!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Inge Boot en ik begin dit schooljaar in groep 5,
samen met juf Sandra. Mijn werkdagen zijn dinsdag en
woensdag.
Ik kom uit Asten en woon daar samen met mijn man Pieter en 3
kinderen Lynn (10), Fenne (9) en Lars (6). Mijn hobby’s zijn
hockeyen en hardlopen. Daarnaast vind ik het ook leuk om
lekker te winkelen en op vakantie te gaan.
Na 17 jaar in Helmond te hebben gewerkt, eerst op De
Troubadour en daarna op De Korenaar, vond ik het tijd worden
voor een nieuwe uitdaging. En deze hoop ik gevonden te
hebben op De Piramide. Ik heb er heel veel zin in!!!
Loop gerust eens binnen in groep 5!
Groetjes,
Inge

