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

Beste ouders en verzorgers,

www.depiramidespijkenisse.nl

Geplande evenementen

Einde schooljaar 2017-2018 is in zicht. Nog bijna 2 weken te
gaan. De leerlingen en leerkrachten van groep 8 zijn redelijk
ontspannen want de film is klaar!!

6-7-2018
Film en afscheid groep 8

Vrijdag 6 juli is de vertoning in Arcaplex en het afscheid van
groep 8. Spannend om jezelf megagroot op het scherm te zien
en ook nog met je familie in de zaal.

9-7-2018
Kennismaking nieuwe
leerkracht 11.30 – 12.00 uur

Groep 8 heeft op dezelfde dag ook het afscheid van elkaar
en de leerkrachten. Het programma is bij hen bekend. Na het
weekend hoeven zij geen les meer te volgen en kunnen ze de
leerkrachten eventueel nog helpen met opruimen.
Het gaat gelukkig voorspoedig met de gezondheid van Nettie
Berkhuizen. Zij pakt in de laatste vakantieweek al de
voorbereidingen voor haar re-integratie op; wie zijn de
leerlingen die ze krijgt, wat is de lesinhoud en het aanbod voor
de groep en leerlingen en allerhande andere zaken.
Nettie re-integreert alleen op locatie Groenewoud in groep 23 op maandag-woensdag en vrijdag. Een deel lesgevend aan
groep 3 en een deel ondersteunend aan groep 2. We wensen
haar een succesvolle re-integratie toe.
Ook dit schooljaar hebben we te maken met schoolverlaters.
Redenen o.a. verhuizing, naar een ander schooltype of
gewoon op een andere school binnen de gemeente. Dit
houdt meteen in dat bepaalde groepen starten met minder
leerlingen dan verwacht. Bijvoorbeeld groep 4/5 van Schenkel
gaat van 33 naar 29 leerlingen. De ingeplande ondersteuning,
in eerste instantie gericht op het ‘grote’ leerlingaantal, blijft
sowieso intact.

10-7-2018
Halfweg groep 8
12-7-2018
Leerlingen vrij
13-7-2018
Leerlingen vrij

16 juli t/m 24 augustus
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Op beide locaties kennen we een toeloop van jonge kleuters!
Door het formeren van 2 groepen 2/3 hebben we geprobeerd
iets meer ruimte te bewerkstelligen. Dit is deels gelukt. De
officiële samenvoeging is na de herfstvakantie. Beide
kleutergroepen starten ruim in het jasje maar worden ook aan
het begin van het schooljaar ondersteund door stagiaires.
Locatie Groenewoud krijgt een make-over. Bijna alle wanden
krijgen een nieuw behangetje. Soms een kleur, soms dezelfde
tint zoals voorheen. Wat mooi is meegenomen; de wanden
kunnen worden overgeverfd. Ons lerarenkamertje nemen we
mee in de opknapbeurt.
We hebben er zin in!
Ik wens u een prettige vakantie toe en zie u maandag 27
augustus weer!

De leerlingen ontvangen hun rapport vrijdag 6 juli i.p.v. maandag 2 juli. Dit
hebben we besloten vanwege het feit dat vrijdag 6 juli de laatste dag van
groep 8 is. Zij ontvangen hun rapport ook op die dag van hun leerkracht.

Afscheid nemen….. Aan het eind van het schooljaar nemen we
altijd afscheid van een aantal collega’s. Collega’s die van
toegevoegde waarde zijn geweest voor de school. Bedankt juf
Heleen van groep 2/3 Schenkel en juf Siem van groep 1/2
Groenewoud. Wij wensen ze veel succes toe in schooljaar 20182019 met het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Actie voor onze schoolbibliotheek
Vrijdagmiddag 25 mei organiseerden wij samen met de
vakleerkracht Reno voor alle kinderen een Challenge Run om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor nieuwe boeken. De
kinderen hebben bijna € 2000,-bij elkaar gelopen. Jolie Klop
willen wij echt in het zonnetje zetten. Zij heeft zich echt de
benen uit het lijf gelopen en gezorgd voor enorm veel
sponsoren. Top gedaan Jolie, zij haalde € 160,- op. Dit bedrag
wordt komend schooljaar besteed aan boeken om de collectie
van onze schoolbieb aan te vullen.

TSO-assistent Schenkel
Nog niet alle ouders hebben zich geregistreerd bij de TSOassistent. Meer informatie vind u op onze website
http://1.673.klanten.instapinternet.nl/pagina/413726/TMO++Sch
enkel+via+TSO-assistent+
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Uitslag Iepadvieswijzer
Vrijdag 6 juli krijgen de leerlingen van groep 7 de uitslag van de
Iepadvieswijzer met hun rapport mee. Dit is in de vorm van een
talentenkaart. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden
doelgesprekken(kind-ouder en leerkracht) plaats waarbij de
leerlingen ook aanwezig zijn. Nieuw vin het volgende schooljaar
is, dat de doelgesprekken voor de leerlingen van groep 6 t/m 8
zijn.
In dit gesprek wordt er ook aandacht besteed aan de doelen
waar de kinderen in het nieuwe schooljaar aan gaan werken.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de
leerkracht. Meer informatie:
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iepadvieswijzer/meer-overiepadvieswijzer
Niet alleen aanbieden, ook beheersen Het grootste verschil met
de kerndoelen (doelen die aangeven welk leerstof elke school
minimaal moet behandelen) is dat de kerndoelen een
aanbodverplichting hebben en referentieniveaus een
opbrengstverplichting.
De school moet de stof niet alleen aanbieden, de kinderen
moeten de stof ook gaan beheersen. Basisschool: niveau 1F en
1S Niveau 1S wordt door de grootste groep kinderen aan het
eind van de basisschool beheerst. Dit is al jaren zo, het verschil is
dat het nu in kaart gebracht wordt. Het is het streefniveau van
taal en rekenen van de kinderen die doorstromen naar vmbo
gemengd, vmbo theoretisch, havo of vwo. Een deel van de
kinderen zal dit niveau echter niet halen. Voor deze groep kan
de leerkracht toewerken naar het fundamentele niveau 1F. Een
ander deel van de leerlingen zal zelfs meer aankunnen dan het
niveau 1S, zij kunnen toewerken naar het niveau 2F of zelfs 2S.
Zie voor meer informatie over de referentieniveaus:
www.taalenrekenen.nl Aansluiting op het voortgezet onderwijs
Doordat de referentieniveaus doorlopen in het voortgezet
onderwijs krijgt uw kind alle tijd om het niveau te bereiken dat bij
zijn of haar opleiding past. De onderdelen.
Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven:
• Mondelinge taalvaardigheid
• Lezen
• Schrijven
• Begrippenlijst en taalverzorging
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Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen:
• Getallen
• Verhoudingen
• Meten en Meetkunde
• Verbanden
Referentiekaders
Opleiding
Niveau
Basisschool
Uitstroomniveau vmbo
1S en 1F
Uitstroomniveau havo/ vwo
2F
Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-enrekenen/referentiekader-taal-en-rekenen

Afscheidsfilm groep 8
Op vrijdag 6 juli vindt in zaal 1 van Arcaplex de premiére plaats van
de nieuwe speelfilm van groep 8!
De film is getiteld: Greenwood High, a love story. Het gaat over twee
leerlingen die tijdens een cruise verliefd raken en elkaar daarna uit
het oog verliezen. Het lot brengt hen later weer bij elkaar en hoe dat
afloopt is te zien in deze fantastische nieuwe productie van de
Piramide. De leerlingen worden vrijdag vanaf 8.20u ontvangen op de
rode loper bij Arcaplex.
Aankomst van de leerlingen zal dit jaar geheel in stijl plaatsvinden.
Hoe…dat is nog een verrassing. U bent welkom om de leerlingen op
de rode loper te zien.
De filmpremière is alleen voorbehouden aan genodigden. Zij zijn in
het bezit van een entreekaart. De leerlingen van groep 1 t/m 7 en de
leerkrachten bekijken de film op school.

Pagina 4 van 6

Maandbulletin juli 2018

Schooljaar 2018-2019
Groepsindeling op locatie Groenewoud:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1/2

Nicole Elders

Nicole Elders

Nog niet
ingevuld

Nicole Elders

Nicole Elders

Groep 2/3

Claudia Tims

Belinda
Meulemans

Belinda
Meulemans

Claudia Tims

Claudia Tims

(adj.dir.)

(adj.dir.) (1)

Re-integratie *:
Nettie
Berkhuizen

Re-integratie *:
Nettie
Berkhuizen

Re-integratie:
Nettie
Berkhuizen

Groep 4/5

Rinske van den
Broek

Claudia Tims

Groep 6

Joan Muyden

Joan Muyden

Tim Sikkema

Tim Sikkema

7

Claudia Tims

Rinske van den
Broek

Rinske van den
Broek

Joan Muyden
6/7
Tim Sikkema
6/7

Tim vrij

Tim Sikkema
6/7

*gymnastiek
Claudia Tims (2)

(1) Belinda Meulemans: donderdag stagecoach, leescoach, activiteitencoördinator
Groenewoud en Schenkel
(2) Claudia Tims geeft op donderdag gymles aan groep 6/7, Belinda neemt groep 2/3
over.
(3) Shurenska Djinga: di.mi. voorbereidingen Piraplus 4 t/m 8, woe.mo Piraplusgroep,
vr.mi Groenewoud
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Schooljaar 2018-2019
Groepsindeling op locatie Schenkel:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

groep 1/2

Saskia Westerink

Conny van Dijk

Conny van Dijk

Conny van Dijk

Conny van Dijk

Groep 2/3

Georgia van
Hulst

Nadine Koning

Nadine Koning

Georgia van
Hulst

Georgia van Hulst

Groep 4/5

Adri Muizer

Adri Muizer
’s middags 4/5
gymnastiek

Evelyn Sonders (1)
Adri Muizer 4/5

Evelyn Sonders

Evelyn Sonders
’s middags 4/5
Crea

Ondersteuning
4/5

Shurenska Djinga
(hele dag)

Shurenska Djinga
(’s morgens)

Shurenska Djinga
(hele dag)

Shurenska Djinga
(’s morgens)

groep 6/7

Yasmin
Bliekendaal (3)

Yasmin
Bliekendaal

Yasmin
Bliekendaal

Yasmin
Bliekendaal

Yasmin
Bliekendaal

Groep 8

Annemieke Mori

Saskia Westerink
(2)

Annemieke Mori

Annemieke Mori

Annemieke Mori

1)Evelyn Sonders doet op woensdag(om en om) de ADV van Adri Muizer en op dinsdag Piraplus
1 t/m 3 en interne coaching Systeemdenken/begrijpend lezen.
2)Annemieke Mori geeft op dinsdag Engels aan de groepen 1 t/m 4, mogelijk ook uitgebreid
naar de hogere groepen. Zit tevens met Diane Amelo en Conny van Dijk in het leerteam HGW(
handelingsgericht werken GEDRAG)
3)Yasmin Bliekendaal geeft gymles aan groep 6/7 en 8. Annemieke Mori neemt dan groep 6/7
over.
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