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

www.depiramidespijkenisse.nl

Geplande evenementen
Beste ouders en verzorgers,

Meivakantie
27 april t/m 11 mei
14-5 t/m 17-5-2018
Mini 4 daagse
15-5-2018
Sportdag groep 8
21-5-2018
2de pinksterdag vrij
25-5-2018
Challenge-run voor
schoolbibliotheek

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn binnen. U heeft hierover al een brief
ontvangen. U kunt de foto’s tot vrijdag 25 mei bekijken en
meteen bij afname betalen. Daarna worden alle pakketten
die niet afgenomen zijn teruggestuurd.
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Mini-vierdaagse
Van maandag 14 mei t/m donderdag 17 mei wordt de mini
vierdaagse gehouden. De inschrijving hiervoor is intussen al
geweest. De locatie Schenkel vertrekt op maandag, dinsdag en
woensdag om 16.30 uur van het schoolplein van de Hoeksteen
en alle kinderen moeten daar om 16.15 uur aanwezig zijn. De
locatie Groenewoud vertrekt om 16.30 van het schoolplein ook
hier moeten de leerlingen om 16.15 uur aanwezig. Over de
laatste avond ontvangt u die week nog bericht. Wij willen u er
nogmaals op wijzen dat het niet is toegestaan om zich met
fietsen, wandelwagens of skates in de stoet te bevinden, zij
zullen door de organisatie worden aangesproken om de stoet
te verlaten. Ook paraplu’s zijn verboden. Dit laatste in verband
met de veiligheid

Actie voor onze schoolbibliotheek
Vrijdagmiddag 25 mei organiseren wij samen met de
vakleerkracht Reno voor alle kinderen een Challenge run om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor nieuwe boeken. De
tijden waarop leerlingen in actie komen, zijn per groep
vastgelegd. U wordt in de gelegenheid gesteld uw kind aan te
moedigen. Na de meivakantie ontvangen de kinderen hierover
een brief.

Helpt u mee de omgeving van locatie Schenkel
schoon te houden?
Wij vinden een schone en veilige omgeving in en rondom de
school voor de kinderen belangrijk. Buiten het hek van de
school wordt gerookt. Dagelijks vinden wij sigarettenpeuken bij
het hek en bij de boom. Wij gaan ervanuit dat u eraan mee wil
werken de omgeving voor de kinderen schoon en veilig te
houden. De bloembakken worden weer opgehangen om de
sigarettenpeuken te doven.

Kiss and ride locatie Groenewoud
Binnenkort zal de politie net als voorgaande jaren weer
steekproeven houden op de parkeerplaats. Het aantal
foutparkeerders is weer toegenomen en zorgt voor de nodige
verkeershinder.
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