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

Beste ouders en verzorgers,
De school is het verlengstuk van de wijk. Het komt regelmatig
voor, dat je als school verdeeld over 2 locaties in diverse
wijken, te maken krijgt met verschillende problematieken.
Het klopt dan ook dat je kunt concluderen dat werken op de
ene locatie ‘zwaarder’ is dan op de andere. Dit is een
constatering gestaafd door feiten.
Stichting Het vergeten Kind, waarvan Johnny de Mol de
bekende ambassadeur is, doet mooi werk. Zij komt op voor
deze groep kinderen. Kinderen die letterlijk tussen wal en schip
vallen, kinderen die elke dag maar moeten afwachten of ze
te eten krijgen, niet eens over een bed of goed passende
kleding kunnen beschikken. Laat staan de nodige aandacht
van een ouder die zelf worstelt met persoonlijke problemen.
Kinderen die ‘wat eet ik vanavond?’ veel belangrijker vinden
dan de toets ‘die ze moeten leren’.
Helaas blijven deze problemen vaak verstopt achter een
gesloten deur. Loyaal als ze zijn, een kind valt nooit zijn
ouder(s) af. De leerkracht zal zich moeten verdiepen in het
kind, op moeten letten of haar of zijn leerling ’s morgens wel
wat te eten meeneemt, zich afvragen waarom het elke dag
te laat op school komt, opmerken dat hij of zij al ‘weken’ in
dezelfde kleren loopt….
Wij kennen schrijnende gevallen genoeg. Met de
schoolmaatschappelijk werkster, de ib-er en de leerkrachten
proberen we oplossingen te zoeken door met de ouders om
de tafel te gaan zitten.
We horen ze aan en proberen ook met andere instanties de
juiste hulp te vinden.

www.depiramidespijkenisse.nl

Geplande evenementen
10-3-2018
Nationale vrijwilligersdag
12-3-2018
We gaan weer beginnen!
20-3-2018
Centrum voor de Kunsten
Groep 7/8 Groenewoud
29-3-2018

30-3-2018
Goede Vrijdag
Vrij!
2-4-2018
2de Paasdag
Vrij!
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Stichting Leergeld Voorne-Putten, Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds van de gemeente Nissewaard hebben hun
krachten gebundeld. Door deze samenwerking willen zij een
grotere groep kinderen die in een gezin met een laag inkomen
leven bereiken.
Als er thuis geen geld is, betaalt het Jeugdsportfonds of het
jeugdcultuurfonds ( een van de ) contributie, lesgeld en/of
tenue of eventuele attributen zoals een instrument. Voor een
bijdrage voor welzijn en educatie kunt u terecht bij Stichting
Leergeld Voorne-Putten. Wie mag er een aanvraag indienen?
Elke basisschool heeft binnen het team een mediator. Bij ons is
dat Diane Amelo, de intern begeleider. Wat is haar taak ? Zij
heeft toegang tot een online aanvraagsysteem om zelf de
aanvragen in te dienen. De vergoedingen die dan vrijkomen
worden direct aan de sportvereniging of cultuurinstelling
overgemaakt.
Verder in MB en op onze website onder brieven en
mededelingen meer informatie over dit goede initiatief.
Voor nu…probeer ook de leuke kanten van de extreme kou te
zien en mocht u de schaatsen onderbinden wees voorzichtig.
Nog een prettige voorjaarsvakantie en tot maandag 12 maart.

Spaaractie ‘Bieb op school’
De pepernoten actie in november heeft de nieuwe bieb een
prachtig impuls gegeven.
Na aftrek van kosten een bedrag van € 1250,00.
Meester Tim en juf Annemieke hebben op de boekenmarkt in
Ahoy hun slag kunnen slaan. Voor beide locaties hebben ze
dezelfde collecties aangekocht en als het goed is leest uw kind
op dit moment al uit een nieuw boek.
Alle leerlingen en ouders willen we bedanken voor hun inzet!
Op dit moment zijn we bezig om een nieuwe actie te
organiseren.
We houden jullie op de hoogte.
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Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en
Stichting Leergeld Voorne-Putten
Komt uw kind ook in aanmerking voor een vergoeding?
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma te
behalen, een muziekinstrument te spelen of lid te worden van een vereniging. Kortom
alle kinderen doen graag mee! Ook als de ouders of verzorgers een laag inkomen
hebben, bijvoorbeeld als ze van een uitkering moeten leven of met werken niet zo veel
verdienen. Per 1 september 2017 zijn de gemeente Nissewaard en Leergeld VoornePutten een samenwerking aangegaan met het Jeugdcultuurfonds en het
Jeugdsportfonds.
Wat kunt u aanvragen?
Deze fondsen betalen (een groot deel) van de kosten voor een sportclub of
muzieklessen voor gezinnen met een besteedbaar inkomen tussen de 110% en 130%
van het sociaal minimum.
De bijdrage wordt in natura verstrekt en is inclusief kleding, materiaal en/of attributen.
Hoe werkt het?
De fondsen zijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar die ingeschreven staan in de gemeente
Nissewaard. Aanvragen kunnen alleen via een tussenpersoon worden ingediend. Een
tussenpersoon is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding van kinderen,
zoals bijvoorbeeld (gym)docenten, jongerenwerkers of sportbuurtwerkers of
medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Komt u ervoor in aanmerking?
Wilt u weten of u binnen de inkomensgrens van de bijstandsnorm valt? De netto
normbedragen, exclusief vakantiegeld, zijn als volgt en worden ieder jaar per 1 januari
en 1 juli opnieuw vastgesteld:
Alleenstaande ouder
Echtparen met kinderen

110%
€ 1.036,76
€ 1.481,09

130%
€ 1.225,26
€ 1.750,38

Stichting Leergeld Voorne-Putten
Leergeld komt bij u thuis. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie en legt
uit wat Leergeld voor u kan betekenen.
Leergeld kan u helpen met het ondersteunen van kosten voor onderwijs door middel
van een ‘schoolpas’. Met deze schoolpas kunnen scholieren aankopen doen voor
zaken die door de school wordt voorgeschreven, dus die op de schoollijst staan. Maar
ook kan Leergeld bijdragen leveren in bijzondere schoolkosten, zoals bijvoorbeeld de
werkweek, schoolreis of beroepskleding bij het volgen van een beroepsopleiding.
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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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OBS de Piramide
Groenewoud & Schenkel
Hartelijk Bedankt
De orkaan Irma was een traumatische gebeurtenis op de eiland
van St.Maarten. Het heeft ons veel pijn gedaan ,vooral dat wij in
Nederland woont en zo ver weg zijn van ons andere familieleden
en naasten die op het eiland woont. Wij waren hopeloos en wou
toch zo graag helpen. We hadden jullie gevraagd om mee te
doen in een verzamel actie voor St.Maarten en we zijn zo
dankbaar voor je enthousiasme en betrokkenheid.
Wij hebben samen met jullie en andere donateurs 19
verhuisdozen kunnen vullen met dergelijke benodigdheden zoals
zeep, shampoo, tandpasta, blikken soep, kleding enz. Het was
een lang proces, maar wel de moeite waard.
Zoals jullie weten veel kinderen in St.Maarten zijn in die tijd terug
naar school gegaan soms zonder voldoende eten en miste wat
hygiënische benodigdheden thuis. Eindelijk hebben wij het bericht
gekregen vanuit St.Maarten dat alles veilig is gearriveerd. De
dozen zijn gegeven aan het Oranje Basisschool in het stad van
Philipsburg en wordt gegeven aan de kinderen die wat spullen
nodig hebben.
Nogmaals bedankt voor jullie inzet.
Jullie moeten best wel trots op jezelf zijn!!
Groeten,
Familie Gibs
P.S Hier alvast foto’s van het proces.
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Op de Piramide is School Maatschappelijk Werk
aanwezig
School Maatschappelijk Werk is er voor u met adviezen,
ondersteunende gesprekken en/of doorverwijzing.
School Maatschappelijk Werk is de verbindende schakel tussen
onderwijs en zorg.
Met welke vragen kunt u bij ons terecht:
-Gedragsverandering bij mijn kind?
-Veranderingen in ons gezin?
-Opgroeien met zusje, broertje en of nieuwe gezinsleden.
-Wegwijs worden in een wirwar van instanties!?
-En welke vragen u nog meer heeft.
Ik ben aanwezig op:
Maandag(op de locaties Groenewoud en Schenkel)
Corina van der Wekken
Telefoonnummer: 06-40987653
School Maatschappelijk Werker

Kamerbrief over groepsgrootte in het basisonderwijs
Deze brief gaat over de groepsgrootte in het basisonderwijs 2017. Er
is afgesproken dat jaarlijks de ontwikkeling van de groepsgrootte in
het basisonderwijs in beeld zal worden gebracht.
U kunt hier meer over lezen op de website onder brieven en
mededelingen
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