MAANDBULLETIN
FEBRUARI 2018
Locatie Groenewoud:
Eikenlaan 88 D – 3203 BM Spijkenisse – 0181-622765
Locatie Schenkel:
Rijnlaan 25 - 3207 PE Spijkenisse – 0181-611121

Beste ouders en verzorgers,
Wat houdt je bezig?
Met deze vraag openen we elke dinsdag het
directeurenoverleg. Waarom? Stilstaan bij de ander, begrip
tonen, luisterend oor en misschien raad geven om een puzzel
op te lossen.
Als directeur van een school voor primair onderwijs is een van
de puzzels het hoofd bieden aan de waan van de dag.
Kinderen en ouders met privéproblemen, de
gedragsproblematiek in de groep, de veranderingen in de
wijk(en) om ons heen, de maatschappelijke vraagstukken die
niet buiten de schooldeuren zijn te houden, de
onderwijsvernieuwingen die ‘moeten’ etc.etc.

www.depiramidespijkenisse.nl

Geplande evenementen
1-2-2018
Rapportgesprekken 1 t/m 7
Adviesgeprekken groep 8
Hoorspel “Verdwaald in het
bos” groep 5
2-2-2018
Rapport mee
5-2-2018
“De zolder van Opa”
groep 1 / 2 Schenkel

Met een gezonde dosis humor om je heen blijven kijken en
blijven lachen. Bijvoorbeeld om de Luizenmoeder op NPO 1.
Nog niet gezien? Doen! Clichématig en overdreven
neergezet, maar zo herkenbaar. Iedereen kent en herkent de
personages, kan er zelfs namen aan koppelen….

7-2-2018
Open Dag Prokind

Tijdens de lunch praten we over de uitzending en dan lachen
we samen om de directeur( nee zo ben jij niet hoor….), de
leerkracht van groep 3( zo’n type hebben we gelukkig niet op
De Piramide toch?) en de rondlopende moeders en vaders.
Arme kinderen denk je soms.

9-2-2018
Eindfeest 1 t/m 8 Mindmap
Locatie Groenewoud

Deze week vinden de oudergesprekken n.a.v. het rapport
plaats. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Geen
ingevuld strookje inleveren betekent niet dat we u niet willen
spreken. Vanuit wederzijdse betrokkenheid en interesse
nodigen wij u toch uit om over uw kind te praten. Het nieuwe
rapport krijgt uw kind vrijdag 2 februari mee naar huis. Wij zijn
benieuwd wat u ervan vindt.

8-2-2018
“Vroeger en nu” groep 4

12-2-2018
Kijkmiddag 15.15 – 16.00 uur
13-2-2018
“Met een trom de wereld
om” groep 7
14-2-2018
Studiedag
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Kleuterrapportage.
Vanaf groep 3 t/m groep 8 worden er methodetoetsen en twee
keer per jaar cito-toetsen afgenomen om de kinderen in hun
ontwikkeling te volgen.
Bij kleuters ligt dit iets anders. Dit jaar zijn we overgestapt van de
observatiemethode KIJK naar de leerlijnen van ons
leerlingvolgsysteem Parnassys. Wij nemen bij alle leerlingen van
groep 2 in januari de Citotoets af. In juni wordt de toets alleen
afgenomen wanneer er twijfels zijn met betrekking tot de
ontwikkeling van een leerling.

Vervolg
19-2-2018
Screening uitslag mee
23-2-2018
Studiemiddag
26-2-2018 t/m 2-3-2018

Wanneer een leerling binnenkomt gaan we de sociaalemotionele wenperiode observeren en registreren.
Voor groep 1 en 2 kinderen volgen we de leerlijnen; rekenen,
taal, grote en kleine motoriek, spel en de sociaal emotionele
ontwikkeling.
Dit zijn bij elkaar tientallen doelen die we per half
jaar inplannen, observeren en registreren als we ze duidelijk
kunnen waarnemen. Het grote voordeel is dat je ieder kind op
alle gebieden continu volgt.

Voorjaarsvakantie

Het enige nadeel is dat we geen opmerkingen kunnen noteren
wat bij KIJK wel kon.
Daarom is het ook belangrijk in het ouder gesprek over ieder
kind een toelichting te geven en alle eventuele vragen te
beantwoorden.
De gesprekken vinden twee keer per jaar plaats. In
januari/februari en in juni.
Uiteraard spreken we ouders eerder aan indien nodig.
Andersom kunt u altijd langskomen om over uw kind te praten.
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Open ochtend openbaar basisonderwijs
Op woensdag 7 februari 2018 openen de openbare
basisscholen, onderdeel van stichting Prokind scholengroep,
van 8.30 uur tot 12.15 uur haar deuren voor alle
geïnteresseerden. Op deze dag is iedereen van harte welkom
op alle locaties in Spijkenisse (gemeente Nissewaard).
Op de Piramide volgen de leerkrachten en kinderen op deze
ochtend o.a. hun dagelijkse programma. U kunt in alle
groepen de lessen bijwonen.
Kom kijken hoe op een leuke, speelse of interactieve manier
les kan worden gegeven door de leerkrachten van onze
school. Op deze manier krijgt u een goed beeld van het
meesterschap van de leerkracht en de dagelijkse gang van
zaken op school en in de klas. Daarnaast is het mogelijk om
kennis te maken met de verschillende leerkrachten.
De leerlingen volgen op deze ochtend een programma
uitgaande van een aantal kernwaarden waar Prokind
Scholengroep én de Piramide voor staat o.a. meesterschap en
boeiend en inspirerend. Het geven van goed onderwijs is
natuurlijk de eerste prioriteit van de school.
Wij streven er naar kinderen een rustige en veilige omgeving te
bieden, waar ze graag vertoeven en waar hun verstandelijke
en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden
ontwikkeld. Extra zorg voor leerlingen met leer- en/of sociaal
emotionele problemen is voor ons als basisschool een
vanzelfsprekendheid.
Wij hopen u onder het genot van een kop koffie/thee op onze
open ochtend te mogen begroeten!
Leerlingen uit de hogere groepen zullen hierbij uw gids zijn en
zoveel mogelijk uw vragen proberen te beantwoorden.
Uiteraard zijn ook de opa’s en oma’s van harte welkom.

Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd
De voorleeswinnaar van beide locaties van de Piramide zal
meedoen met de voorronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd op zaterdag 10 februari in de Boekenberg.
Van de locatie Schenkel is dat Emma van Arendonk en van
locatie Groenewoud is dat Jonna van Heijningen, beiden uit
groep 8.
Wij wensen ze heel veel succes!
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Mindmap eindfeest vrijdag 9 februari
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben eerst training gehad
over Mindmappen. Een van de opmerkingen was; “Kan dat dan
.
Mindmappen bij kleuters?”
Drie scholen van Prokind ontwikkelen zich als systeemdenkers. Een
manier van kijken naar de werkelijkheid.
Als onderdeel gebruiken ze nu ook mindmappen. Met kleuters?”
Ja zeker was het antwoord van Robert Pastoor en Nico Pisa. Zij zijn
werkzaam bij Brainpartners en hebben een scholingstraject voor
de 3 Clusterscholen uitgezet. Leren mindmappen met leerlingen
van groep 1 t/m 8. Laten zien dat mindmappen je helpt om je
gedachten te ordenen, je leert om de leerstof voor een toets
helder te krijgen, een moeilijke tekst gaat begrijpen en daardoor
beter leert begrijpend te lezen. En dat begrijpend lezen eerst
begint met begrijpend luisteren in groep 1 en 2 moet geen
eyeopener meer zijn. Het enthousiasme van de leerkrachten bij de
praktisch uit te voeren opdrachten spreekt boekdelen.
Als afsluiter van de scholing is er een eindfeest op beide locaties. U
hoort op een later tijdstip via klasbord van uw kind hier meer over.
Nieuwsgierig…Kijk naar het filmpje op Youtube over;
Mindmappen bij Prokind. Drie scholen van Prokind ontwikkelen zich
als systeemdenkers. Als onderdeel gebruiken ze nu ook
mindmappen.
https://youtu.be/eO6jqTQzMAI

Nieuwe LVS toetsen 3.0 groep 7
Stapsgewijs voeren wij de nieuwe LVS toetsen in. In de voorgaande jaren zijn de toetsen voor de
groepen 3 t/m 6 vervangen. Dit jaar maakt groep 7 de nieuwe toetsen en volgend jaar zal er
een nieuwe toets voor groep 8 beschikbaar zijn. Niet alleen de inhoud maar ook de
beoordeling is aangepast. De toetsen voldoen aan de eisen die nu gesteld worden en zijn
afgestemd op de referentieniveaus, zie bulletin januari 2017.

Verkiezingen Medezeggenschapsraad
In maart worden weer de jaarlijkse verkiezingen gehouden voor de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad.
Kandidaten kunnen zich beschikbaar stellen door een e-mail te sturen voor 18 februari aan
directie-depiramide@prokind-scholengroep.nl
Als er geen kandidaten zijn zullen de zittende leden worden herverkozen.
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Zaterdag 10 maart Nationale Vrijwilligersdag
Binnenkort is het weer tijd voor de nationale vrijwilligersdag 2018.
We hebben weer een heleboel plannen dus we hopen op een
grote opkomst. We willen de moestuintjes klaar maken voor het
nieuwe seizoen. De moestuinen moeten onkruidvrij worden
gemaakt, er moet worden gespit en ook de bloembakken op
het schoolplein worden voorzien van nieuwe voorjaarsbloemen.
Ook houden we een grote voorjaarsschoonmaak in de school.
De hal, magazijnen en lokalen worden opgeruimd en krijgen
een flinke schoonmaakbeurt. De toiletten krijgen een extra
poetsbeurt.
En we zoeken mensen die goed kunnen klussen om verrijdbare
bakken te maken waarin knutselmaterialen kunnen worden
opgeborgen. En wellicht ook om kleine reparaties uit te voeren.
Zet deze dag dus alvast in uw agenda. Laat zien dat u hart hebt
voor de school van uw kind. Kinderen zijn van harte welkom om
mee te komen en te helpen.
Om 10.00 beginnen we met koffie en uitleg.
Om 12.30 gezamenlijke lunch, natuurlijk wordt voor broodjes,
hapjes en drankjes gezorgd.
Om 15.30 sluiten we af.
We zoeken mensen die hapjes willen maken en de koffie, thee
en lunch verzorgen.
We zoeken mensen die willen schoonmaken
We zoeken mensen die willen tuinieren
We zoeken mensen die goed kunnen klussen
Intekenlijsten komen te hangen in de school. Je kunt je ook
aanmelden bij de leerkracht of via de website van NLDoet. We
willen graag op beide locaties aan de slag.
https://www.nldoet.nl/klus/29057 voor Schenkel binnenklussen
https://www.nldoet.nl/klus/29055 voor Schenkel buitenklussen
https://www.nldoet.nl/klus/29059 voor Groenewoud (moestuin
en schoonmaak)
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