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Anti-pest beleid De Piramide
In de maand november staat de volgende poster centraal:
Lieve Sint,
Ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter, geen
skateboard, geen fiets, geen games, geen DVD’s. Ik wil geen
cadeaus. Want weet u Sint, er is iets dat ik echt niet meer wil.
Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd
worden, me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn, niet
meer bang zijn, niet meer huilen. Ik wil niet meer gepest
worden.

Belangrijke data
Zoals u wellicht gelezen heeft in de kalender, staan er van maandag 26 t/m vrijdag
30 november facultatieve oudergesprekken gepland.
Een gesprek kan gepland worden op verzoek van ouders of van de leerkracht.
Indien u uitgenodigd wordt door de leerkracht, ontvangt u volgende 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.

Donderdag 6 december: studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij.

Hoofdluiscontrole
Aan het begin van dit schooljaar heeft u middels een formulier aangegeven bij
welke activiteiten u zou kunnen en willen helpen op onze school. Vele van u hebben
zich voor een of meerdere activiteiten opgegeven. Hier zijn we erg blij mee. Een van
deze activiteiten is de luizencontrole die na iedere vakantie plaats vindt. Helaas
hebben zich hiervoor weinig ouders aangemeld. De meeste ouders die zich hebben
aangemeld kunnen op woensdag. We zijn dan ook nog op zoek naar een 5 tal
ouders die alsnog op woensdag mee zouden kunnen helpen. UW hulp is hierbij van
groot belang. Zonder hulp kunnen we de kinderen namelijk niet meer structureel
controleren. Vooral nu de winter met de warme jassen, sjaals en mutsen voor de
deur staat is het van belang om dit wel te doen.
Opgeven kan middels een mailtje naar Marianne van de Mortel
marianne.vandemortel@prodas.nl.

Verschuiving in IB-taken met ingang van maandag 12 november
Met ingang van 12 november zullen de IB-taken tussen juf Joke en juf Stefanie ietwat
veranderen. Dit heeft te maken met enkele interne wissels.
Juf Joke zal voortaan verantwoordelijk zijn voor de groepen 1 t/m 6 en de
Nieuwkomers / taalklas.
Juf Stefanie zal zich richten op groep 7 en 8

Creamiddag
Afgelopen donderdag (01-11) vond onze eerste creamiddag van dit schooljaar
plaats. De kinderen mochten deze middag deelnemen aan 3 creatieve activiteiten
van ieder een half uur. Het doel van deze middag was het maken van ‘kunstwerken’
om onze school aan te kleden. Binnenkort zullen deze dan ook te bewonderen zijn in
ons gebouw!
Wij willen iedereen bedanken die deze middag geholpen heeft en kijken alweer uit
naar de volgende creamiddag!

Groep 1-2 gaat lezen met groep 7
Wij vinden lezen ontzettend belangrijk en besteden hier dan ook veel tijd aan. Vorig
schooljaar zijn groep 1-2B en groep 7-wekelijks bij elkaar op bezoek gegaan waarbij
de kinderen van groep 7 voorlazen aan de kleuters. Dit is erg goed bevallen en sinds
een aantal weken hebben we deze samenwerking weer opgepakt. Veel kleuters
vinden het leuk om voorgelezen te worden door een ander kind van de school en
het is goed voor hun woordenschat. De kinderen uit groep 7 vinden het leuk om voor
te lezen aan de kleuters en zij zijn bezig met hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Een win-win situatie dus!

Studiedag 22 oktober
Op maandag 22 oktober hebben we onze eerste studiedag gehad met als thema
onze school. Dit doen we met het bureau Onderwijs Maak Je Samen. Als team
hebben we gekeken naar wat er de afgelopen jaren op onze school is afgekomen.
Welke dingen zijn veranderd en hoe willen we hier in de toekomst mee verder. Als
team hebben we gekeken naar onze visie. Deze hebben we vorig schooljaar
opnieuw vormgegeven en dit jaar gaan we hier invulling aan geven. Voor de
komende tijd hebben we 3 onderwerpen genomen waar we intensief mee aan de
slag gaan. Deze onderwerpen zijn: samen, doorgaande lijn en communicatie. U als
ouder zult hier de komende tijd misschien al iets van gaan terugzien.

Peelland Kersttoernooi
Beste ouders en leerlingen van groep 7 en 8,
Op donderdag 27 december en vrijdag 28 december wordt er in de Peelhorst aan
de st. Josefstraat het Peelland Kersttoernooi georganiseerd. Alle kinderen van groep
7-8 van de Deurnese basisscholen mogen hieraan deelnemen. Het toernooi zal op
beide dagen duren van 9.00u tot 16.00u.
Op donderdag staat het handbaltoernooi gepland en op vrijdag het
voetbaltoernooi. Geef je op bij je leerkracht. Het zou leuk zijn als de Piramide weer
goed vertegenwoordigd is!
Het is ook heel belangrijk dat er een begeleidende ouder per team mee gaat.
Zonder ouder kan een team helaas niet deelnemen. Graag ook de naam van de
begeleidende ouder doorgeven aan de groepsleerkracht. Deze ouder krijgt ter zijner
tijd nog de nodige informatie.
Namens het team,
Coördinator Sporttoernooien juf Wendy

Even voorstellen
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Elle Berkers, 26 jaar oud en woonachtig in Deurne.
Afgelopen 3 maanden heb ik in Bali & Australië rondgereisd.
Na dit avontuur vind ik het heerlijk om weer aan de slag te gaan als
leerkracht.
Naast mijn baan als leerkracht, geef ik ook turnlessen aan kinderen in
de leeftijd van
5 t/m 12 jaar bij KDO Deurne.
Aankomende week start ik in groep 1/2C en hier zal ik tot het einde
van het schooljaar werkzaam zijn op maandag, dinsdag en
woensdag. Ik heb er veel zin in en mocht u vragen hebben loop dan
gerust een keertje binnen!
Groetjes Elle Berkers

Hallo allemaal!
Mijn naam is Rianne Kwaspen, ben 21 jaar en ik kom uit Weert.
Sinds 1,5 jaar ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent en ben ik
werkzaam in dit werkveld. Dit schooljaar ben ik begonnen met de
opleiding Pedagogisch Educatief Professional. Hier leer ik coachen,
leer ik over gedrag en ga ik leren om een integraal kindcentrum
vorm te geven. Naast mijn baan als onderwijsassistent ben ik ook
werkzaam als pedagogisch medewerkster op een buitenschoolse
opvang in Nederweert. In mijn vrije tijd ga ik sporten, gezellig met
vrienden erop uit of zit ik lekker thuis met een filmpje.
Tot het einde van het schooljaar mag ik aan de slag in de nieuwkomersklas. Momenteel kom
ik op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Zodra mijn vervanging op de Tijl
Uilenspiegel erop zit zal ik ook op de dinsdag- en donderdagochtend aanwezig zijn. Ik heb er
veel zin in en wil er een fijn jaar van maken in de nieuwkomersklas.

Sinterklaasviering
Beste Ouders/Verzorgers,
Wij van de werkgroep Sinterklaas hebben een leuk verhaal.
Zoals u ziet zijn de takken bijna kaal.
De maan schijnt door de bomen,
in afwachting of het heerlijk avondje zal komen.
Ook dit jaar willen Sinterklaas en zijn pieten,
op onze school komen genieten.
Dit wil hij op dinsdag 4 december,
zet dit alvast bij u op de kalender.
Als u wilt komen kijken vinden we dat fijn,
u bent van harte welkom op ons schoolplein.
Sinterklaas en zijn pieten worden om 08.45 uur verwacht,
en vinden het fijn als iedereen zingt hard of zacht.
Mocht het regenen gaan de kinderen naar binnen,
en gaan we in de gymzaal iets anders verzinnen.
Helaas is hier alleen plaats voor de leerlingen,
en daar gaan ze dan zonder ouders zingen.
We hopen op droog weer,
en daarbij op het schoolplein een gezellige sfeer.

Vrijwilligers gevraagd BoS

Vrijwilliger op de
bibliotheek op school
In onze school is een speciale
bibliotheek ingericht voor
kinderen. Hier kunnen
kinderen zelfstandig boeken
lenen, maar hebben uiteraard iemand nodig die ze inspireert en zo nodig een
helpende hand biedt. Voor deze belangrijke rol zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Vind je het leuk om met boeken bezig te zijn, wil je bij kinderen het leesplezier
stimuleren, kun je zelfstandig werken en wil je je actief inzetten voor onze leerlingen?
Dan zoeken we jou als vrijwilliger!
Wat zijn je taken.





Kinderen helpen boeken uit te kiezen
Innemen van boeken en opruimen ervan
Zorg dragen voor een prettige leesomgeving
Actief promoten van lezen op allerlei manieren tijdens je aanwezigheid.

Wat verwachten we van jou.
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren
• Je hebt een oprechte interesse in kinderen en lezen.
• Je beschikt over goede digitale vaardigheden of bent bereid dit te leren.
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Je bent minimaal 1 dagdeel, eventueel 2 dagdelen per week beschikbaar.
Interesse of meer weten?
Neem dan contact op met Peggy ( peggy.debeer@prodas.nl) of met Aquilien (
aquilien.vanstiphout@prodas.nl/ )

