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2de kwartaal 2018
Locatie Groenewoud:
Eikenlaan 88 D – 3203 BM Spijkenisse – 0181-622765
Locatie Schenkel:
Rijnlaan 25 - 3207 PE Spijkenisse – 0181-611121

www.depiramidespijkenisse.nl

Beste ouders en verzorgers,

EVENEMENTEN

Dit is mijn 5e jaar als schoolleider van de Piramide. Ik kijk terug
op jaren met veel beweging en goede ontwikkelingen. Maar
kijk ook vooruit naar jaren die gaan komen met een nieuw
toekomstperspectief in Nissewaard? Naar een veranderende
kijk op de wereld om ons heen? Nieuwsgierig ben ik naar de
jaren die nog gaan komen. Wat heeft de toekomst voor de 2
locaties, de kinderen en ouders, de teamleden nog voor ons in
petto.

13-11 t/m 11-4 schoolfruit

Een ding is duidelijk, we zitten niet stil.
In tegenstelling tot de voorgaande schooljaren verschijnt het
bulletin vanaf dit schooljaar elk kwartaal.
Voor het plaatsen van schoolberichten gaan we meer gebruik
maken van klasbord. Op de beide locaties is er een beheerder
die deze algemene berichten namens de directie of anderen
plaatst.
We verscherpen onze focus op de ontwikkelingen in en buiten
de school. Ontwikkelingen die hopelijk van goede invloed zijn
op onze school én de leerlingen van ons.
Wat staat ons nog meer te wachten? Op 22 november is de
inspectie langs gekomen. Handelend vanuit een vernieuwd
toezichtskader. Met 2 inspecteurs komen ze de kwaliteit van de
Piramide beoordelen.
Hoe is het aanbod, de zicht van de school op de ontwikkeling
van leerlingen, het didactisch handelen van de leraren, hoe
heeft de ondersteuning uit het werkdrukakkoord vorm
gekregen, hoe is het met de veiligheid gesteld, hoe is het
pedagogisch klimaat op school en in de groepen, hoe is het
met de resultaten (tussen-en de eindopbrengsten van Cito)
gesteld, scoort de school zoals we mogen verwachten op basis
van gewichtenpercentage, hoe is het gesteld met de
kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur op de school?

19-11 lootjes trekken
22-11 inspectiebezoek
04-12 gr 5 t/m 8 in de ochtend
surprise meenemen en in de
hal zetten
04-12 15.15 u-16.00 u ouders
mogen surprises bekijken in de
hal
05-12 verjaardagsfeest Sint
8.15 u kinderen naar binnen
8.30 u kinderen en ouders
wachten buiten op Sint en
Pieten
06-12 inloop tot 9.30 u
14-12 strookjes voor kerstdiner
moeten ingeleverd zijn
17/18-12 kerststukjes maken
19-12 kerstdiner van 17.00 u tot
18.30 u
21-12 t/m 06-01 kerstvakantie
07-01 1e schooldag na de
kerstvakantie
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Wij hebben de twee inspecteurs voorbereid ontvangen. Als team hebben we laten zien waar
wij voor staan, wat wij doen om onze kinderen naar een hoger niveau te krijgen. Dat het niét
het werk is van de leerkracht van groep 8 maar de verantwoordelijkheid van iedereen.
Door diverse omstandigheden zijn gestelde inspectienormen ook van de tussentijdse toetsen in
een aantal leerjaren onder druk komen te staan. Dit is jammer omdat sommige
omstandigheden ons als school zijn overkomen. Lijdzaam toekijken hebben we niet gedaan.
Geschoven waar mogelijk, ingegrepen indien nodig, gepraat als Brugman met ouders en
kinderen…alles om maar te zorgen dat er géén kind of klas naar huis toe wordt gestuurd. Teveel
op de curatieve (genezende/plakken van pleisters) dan op de preventieve
(voorkomen)aanpak zitten. Er sprak een groot vertrouwen uit de feedback die wij op 22
november hebben ontvangen. Voldoende scoren op bijna alle punten, behalve op de
eindopbrengsten en de verantwoording naar de ouders toe over de opbrengsten. Zij waren
zéér te spreken over de ingezette ontwikkelingen en hebben die ook gezien én gevoeld.
Kinderen en ouders hebben aangegeven de Piramide een fijne school te vinden met goede
leerkrachten. Het didactisch en pedagogisch handelen is dik op orde.
We zijn ons er degelijk van bewust dat u misschien andere keuzes had gemaakt, maar dat is de
rol van de schoolleider in deze tijd. Het evenwicht weten te bewaren tussen kracht en liefde. Ik
hou u via het bulletin of klasbord op de hoogte van de voortgang rondom het bezoek van de
inspectie.
Onze gedachten zijn ook bij de 2 collega’s die nog aan het opknappen zijn van de zware
ingrepen die zij hebben ondergaan. Over re-integratie in welke vorm dan ook wordt met hen
nog niet gesproken. Nettie Berkhuizen is bezig met een re-integratietraject op locatie Groen in
groep 2/3 en staat op maandag-woensdag- en vrijdagmorgen al voor de groep. Verderop in
het bulletin meer.
Ik wil tot slot nog iets met u delen. De ouder/kind-doelgesprekken in de 3e schoolweek is hét
moment voor u als ouders om met de leerkracht aan het begin van het schooljaar in gesprek
te gaan. Uw moment om eventuele aannames over gedrag of resultaten uit de weg te helpen.
Leerkrachten steken veel tijd in de voorbereiding van de gesprekken. Mocht de datum, ook nu
in november, aan u zijn voorbij gegaan….maak nog even een nieuwe afspraak. Het komt uw
kind zeker weten ten goede.

Preventie coach
Meester Lloyd is structureel op beide locaties op vaste tijden aanwezig. Hij ondersteunt
leerkrachten op het gebied van pedagogisch handelen en zorgt voor de time-out momenten.
Hij voert gesprekken met leerlingen die hun emoties moeilijk onder controle kunnen houden en
zorgt ervoor dat de leerlingen weer rustig en met een lach de groep in kunnen. Dit gebeurt in
nauw overleg met de leerkracht en intern begeleider.
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Geen techniek, zonder muziek!
Vanaf maandag 5 november hebben de 2 groepen 6
meegedaan aan het project 'Geen techniek zonder muziek!'
Onder leiding van oud-leraar en gitaarbouwer Jos van Oost
gaan we gitaren bouwen. In de weken daarna krijgen ze dan 4x
gitaarles van meester Jos. Die data volgen nog en zullen
hoogstwaarschijnlijk op de eigen locaties gegeven worden.
Onze doelen zijn: het laten ontdekken van en bezig zijn met
techniek, hun muzikaliteit en dat achter eigenlijk alles techniek
schuilgaat!
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/actueel/88366/gitaarfes
tival-voor-basisschoolleerlingenWe houden u op de hoogte.

Lootjes trekken groep 5 t/m 8 op maandag 19
november
De leerlingen van groep 5 t/m 8 ontvangen € 5,- van de Sint. Na
het lootjes trekken krijgt uw kind het verlanglijstje én een strookje
mee. Op dit strookje schrijft u uw rekeningnummer en naam op.
De bonnetjes maakt u aan het strookje vast. Na inlevering maakt
de penningmeesteres het bedrag meteen met telebankieren
over.
Het kan zijn dat u de voorkeur geeft om het bedrag contant te
ontvangen. Dit geeft u op het strookje bij inlevering aan. Tot een
bedrag van € 5,00 krijgt u het geld terug. Let op; zonder bonnetjes
krijgt u géén geld retour.
En verder nog even dit;
De leerkracht houdt in zijn/haar administratie bij wie degenen zijn
die door de ander zijn getrokken.
De leerkracht laat de leerlingen de lootjes ( een met het
verlanglijstje gevulde envelop )trekken. Om het cadeau wordt
vervolgens een surprise gemaakt met uiteraard een gedicht!
Hier geldt alleen maar één regel; maak iets wat je zelf ook graag
wil ontvangen.
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Kinderpostzegels
De kinderpostzegels worden dit jaar in november thuis bezorgd door de
stichting kinderpostzegels. Uw kind hoeft ze dus niet meer te bezorgen.

Stagiaires 2018-2019
Het beleid rondom stagiaires is dat de school een leerwerkplek is voor :
1. Stagiaires Helpende Zorg en Welzijn van Zadkine Center
2. De opleiding voor onderwijsassistenten van Zadkine
3. De studenten van de lerarenopleiding van de Hogeschool
Rotterdam
4. Lio-stagiaires ( leraren in opleiding)
De stagiaires en studenten vinden het bij ons op school fijn en vinden de
begeleiding die ze van de leerkrachten goed. Daarnaast is de
inspanning die de collega’s leveren om de stagiaires en student bij te
staan geen makkelijke taak. Het is een taak die we als team zeer serieus
nemen. Goede gesprekken, elkaar feedback durven geven ( ook wij
leren nog steeds!) en vooral er voor de leerlingen zijn. Een nieuw gezicht
in de groep van uw kind? Maak vooral even kennis.
Belinda Meulemans is intern verantwoordelijk voor de begeleiding van
de stagiaires.

Stand van zaken rondom onze afwezige collega’s
Nettie Berkhuizen is aan het re-integreren op locatie Groenewoud en
heeft bijna al haar lesgevende taken opgepakt in groep 2/3. Zoals het
er nu uit ziet is zij voor de kerstvakantie weer volledig aan het werk. Zij
blijft voor het gehele schooljaar op locatie Groenewoud als leerkracht
van groep 2/3 werken.
Anja Scheppink en Loes Knoll hebben te maken met een lange nasleep
van herstellen van o.a. de operaties die zij hebben moeten ondergaan.
Van re-integratie in wat voor vorm dan ook is op dit moment nog geen
sprake.
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Start schoolfruit.
Vanaf 13 november t/m 11 april 2019 krijgen we weer 3 keer
per week schoolfruit. Dit betekent dat er elke dinsdag,
woensdag en donderdag schoolfruit is (komt het fruit pas
dinsdagmiddag, dan wordt het woensdag, donderdag en
vrijdag uitgedeeld).

Gymkleding
Een bericht van de gymleerkracht van de groepen 3-4-5
Beste ouders en verzorgers,
Ik wil u er nogmaals op wijzen dat als uw kinderen geen
gymkleding bij zich hebben, zij niet mee mogen doen aan
de gymles. Ik sta dus ook niet toe dat leerlingen in hun
kleding mee gymmen. Dit gaat ten koste van het materiaal,
bijv. ritsen op de matten. Verder is het ook niet hygiënisch
en wil ik nu dus de afspraak maken met iedereen, dat als de
kinderen geen gymkleding bij zich hebben, ze niet mee
kunnen doen. Ik heb op school ongeveer één setje extra
liggen maar dit is echt alleen voor noodgevallen.
Met vriendelijke groet, Reno de Vries

Overblijven / Tussen de middag opvang/TMO
Wij zijn blij met de groep ouders die op basis van vrijwilligheid
de leerlingen tussen de middag opvangen.
Tenslotte is overblijven en de opvang door vrijwilligers een
dienst die wij verlenen op basis van goede afspraken tussen
ouders,
leerlingen, vrijwilligers en de school.
Daarom nog even de afspraken ter opfrissing op een rijtje;

Gedragsregels
•
•

Kinderen die overblijven dienen zich netjes te
gedragen
en
te
luisteren
naar
de
overblijfmedewerker.
Bij wangedrag* wordt eerst gewaarschuwd door de
overblijfmoeder. Bij herhaling volgt, na overleg tussen
de overblijfmoeders en de schoolleiding een
schriftelijke waarschuwing. Treedt hierna geen
verbetering op, dan kan uw kind eerst voor 1 maand
en vervolgens zelfs definitief uitgesloten worden van
het overblijven.
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•

De kinderen eten vanaf 12.30 uur aan de tafels in het overblijflokaal (Groenewoud).
De kinderen eten vanaf 12.00 uur aan tafels in de hal (Schenkel).

•

Er mag alleen gespeeld worden met het spelmateriaal dat door de overblijfmoeders is
aangewezen.

•

Buiten spelen is alleen toegestaan op het schoolplein (Schenkel) en / of op het grasveld
bij de school (Groenewoud).

•

Kinderen van de groepen 1 t/m 8 spelen onder begeleiding van 12. 00 tot 12.30 uur
buiten. Op locatie Schenkel kan bij tijd en wijle van deze regel worden afgeweken na
goed overleg met de coördinator van de school Belinda Meulemans.

*Omschrijving wangedrag;
Verbaal: Grof taalgebruik en /of uitschelden en bedreigen van leerlingen of vrijwilligers van
de tmo.
Fysiek: Schoppen, slaan, gooien, dreigen met gebaren. Vernieling van materialen. Vernieling
van andermans eigendom. Stelen van andermans eigendom. Weglopen.
Ik wil u er nogmaals op wijzen dat wij leerlingen bij betalingsachterstanden kunnen weigeren
bij de overblijf. Dit doen wij niet zomaar. Tussen de ouders en de coördinatoren is al een
intensief contact geweest( per brief, mail en telefonisch) of achterstanden kunnen worden
betaald.

Piraklas en Plusklas
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Op Obs de Piramide starten wij al bij binnenkomst van nieuwe kleuters met het signaleren van
een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.
Bij kleuters spreken we nog niet over (hoog)begaafdheid. In deze periode ontwikkelen de
kinderen zich sprongsgewijs. Als een kleuter opvalt doordat het al veel kan, spreken we van
een ontwikkelingsvoorsprong. De leerkracht is verantwoordelijk voor de signalering.
De gesignaleerde leerlingen begeleiden we in hun ontwikkelingsproces. Dit gebeurt met een
verrijkend aanbod in de reguliere groep en met een Piraklas (groep 1 t/m 3).
In de Piraklas komen leerlingen één dagdeel in de week onder schooltijd bij elkaar.. De
leerlingen werken in een kleine groep aan een project.
Elke leerling heeft een eigen portfolio met hierin alle projecten waarbij ze laten zien welke
kennis en vaardigheden ze beheersen.
Leerlingen die hieraan mee mogen doen worden geselecteerd door Evelyn Sonders naar
aanleiding van een aanbeveling van de eigen leerkracht.
Het doel is de kinderen via een thematisch verrijkingsaanbod aan te spreken op het hogere
Pagina
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De niveaus aan zorg aan leerlingen die op basis van uitslagen of werkwijze in de groep
opvallen willen we dit schooljaar op onderstaande manier aanpakken:
•
•
•

niveau 1-2-3; deze leerlingen krijgen ingeperkt instructie en oefenstof. Doel bij deze
groep is de uitbreiding van leerstof naar een hoger niveau of ander aanbod:
compacten en verrijken van het taal/spelling- en rekenpakket.
niveau 4: Plusklas: kinderen krijgen één dagdeel speciale projecten
niveau 5: Kinderen die ondanks het aangepast aanbod niet genoeg worden
uitgedaagd adviseren we om contact op te nemen met de Leonardo-afdeling van
obs De Vogelenzang.

In overleg met de leerkracht en op basis van de resultaten uit Parnassys, selecteren we
leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor een verrijkend en compact aanbod en/of
mee kunnen doen aan speciale projecten voor één dagdeel per week.
Shurenska Djinga en Frenneke van Leeuwe Kirsch nemen deze groep kinderen onder hun
hoede. Zij zijn met de leerkracht verantwoordelijk voor een op maat gemaakt
onderwijsprogramma. De leerkracht controleert dagelijks met de leerling wat de voortgang
is. Een keer per week heeft de leerling overleg met Shurenska Djinga en/of Frenneke van
Leeuwe Kirsch. Zij bekijken samen met de leerling of het onderwijsaanbod nog voldoet of dat
uitbreiding met bijvoorbeeld speciale projecten nodig is.
Ouders worden op de hoogte gesteld dat hun kind is uitgekozen en met hen wordt overlegd
wat het doel is van de aanpassing van het onderwijsaanbod.
Belangrijk van het hele traject is dat de leerling eigenaar wordt van zijn/haar
onderwijsleerproces. Voordat er wordt gestart is er een gesprek met de leerling om zijn/haar
intrinsieke motivatie te peilen. Leerlingen moeten zich bewust worden dat er wat van hen
wordt verlangd. Het is geen vrijblijvend traject. Erin stappen houdt in, dat je pas klaar bent na
groep 8.
Voor dit aangepast aanbod wordt een beleidsstuk gemaakt, onderschreven door alle
teamleden en aangeboden aan de medezeggenschapsraad ter advisering en goedkeuring.
In een later stadium wordt dit ook onderdeel van het schoolplan.
Parallel lopend aan de uitvoering wordt er gestreefd om een goed geoutilleerde orthotheek
op te bouwen met lesprogramma's, denkspellen, techniekonderdelen e.d.
Op dit ogenblik is Shurenska Djinga bezig om het instapniveau van de potentiele leerlingen in
te schalen. Pas na de analyse stellen wij de ouders op de hoogte van de te nemen stappen
in niveau 1-2-3, niveau 4 of niveau 5.
De mogelijke start met enkele kinderen zal mogelijk voor de kerstvakantie zijn.
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Scholing team de Piramide
Er zijn een aantal voornemens die wij gaan uitvoeren de
komende tijd:
•

•

•

•
•

Een waardentraject met het team in 2 bijeenkomsten
geleid door Elena Cormona van Loon; integratie van
de aanwezige kennis, versterken van de basishouding
die past bij de visie en de waarden van de school.
Hoe kunnen we het repertoire van de leerkrachten
versterken om om te kunnen gaan met de
verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen
en meteen de sociaal-emotionele ontwikkeling, het
zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen.
Professionalisering van het schoolteam op het gebied
van een aangepast aanbod voor leerlingen die
meerbegaafd zijn door Jet Barendrecht van
SlimplusEen studiedag Natuurlijk Leren op 12
november in de lijn van de scholing Systeemdenken
i.r.t. begrijpend lezen.
Vanuit de scholing systeemdenken i.r.t. begrijpend
lezen
schooljaar
2018-2019
een
cyclus
groepsbezoeken door de interne coach Evelyn
Sonders. Zij wordt begeleid door de trainers Corinne
Dekker en Arsène Francot.
Samenwerking met de partners in het gebouw De
Sleutel m.b.t. ‘Een Groen Schoolplein’ en een
Verkeersveilige schoolomgeving.
Een brede samenwerking met de Vuurvogel, de
Marimba
en
de
Piramide
en
het
samenwerkingsverband Kindkracht, de gemeente
Nissewaard, VO-scholen, SMW, de politie, Jeugd- en
welzijnswerkers, culturele instanties gericht op de
verdere uitbreiding van de maatschappelijke functie
van de 3 basisscholen gericht op onze leerlingen.
Kwetsbaar op cognitief gebied door grote sociaalemotionele,
financiële
of
maatschappelijke
problemen.

Voor het nieuwe schooljaar zijn er qua gebouw op locatie
Groenewoud geen veranderingen. Op onze locatie
Schenkel blijven in het gebouw aan de Rijnlaan twee lokalen
voor CBS de Hoeksteen.
Wij hebben hierover goede afspraken gemaakt met de
Hoeksteen
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Sint
Dinsdag 4 december
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van beide locaties nemen
hun surprise dinsdagmorgen mee naar school. Surprises
natuurlijk met gedicht en voorzien van de naam van het kind
voor wie het bestemd is in een enveloppe op de surprise
geplakt.
Deze dag kunt u vanaf 15.15 uur tot 16.00 uur de surprises
komen bewonderen in de hal.
Vergeet u niet de envelop met het declaratieformuliertje en de
bijbehorende bonnen in te leveren bij de leerkracht?
woensdag 5 december
Alle kinderen mogen weer in hun Pieten- of Sinterklaaspak
komen.
Op deze speciale feestdag mogen alleen de kinderen vanaf
8.15u naar binnen om hun pauzehapje/drinken te brengen en
hun Sinterklaasmuts te halen. De juf vangt uw kind op.
Alle ouders mogen even op het plein wachten, want rond
8.30u komen we allemaal naar buiten per groep om op het
plein de komst van Sint en zijn Pieten af te wachten. De
leerkrachten zullen aanwijzingen geven.
Daarna gaan alle groepen weer naar binnen.
(papa’s en mama’s mogen natuurlijk ook even mee naar
binnen).
Na het welkomstlied en een kort praatje kan het
Sinterklaasfeest in de groepen beginnen en mogen alle ouders
naar huis!
Alle kinderen mogen de volgende dag wat later op school
komen, maar uiterlijk 9.30u.

Kerst
Kerststukjes
Maandagmiddag 17 december en dinsdag 18 december gaan
we met de hele school kerststukjes maken. Wilt u uw kind hiervoor
een bakje, versieringen, kerstgroen en eventueel een ledlampje
meegeven (Uit veiligheidsoverwegingen branden wij geen
kaarsjes).
Wij zorgen voor oase. Wat zal het er gezellig uitzien bij het
kerstdiner en daarna sfeervol bij u thuis! Voor bovenstaande
activiteiten kunt nog intekenen op de formulieren die bij de
lokalen hangen.
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Kerstbuffet ‘door elkaar, voor elkaar’
Woensdag 19 december is er weer het traditionele kerstdiner
op school van 17.00 uur tot 18.30 uur. Net als voorgaande
jaren vragen wij ook nu weer uw medewerking om een
lekker hapje of een ‘werelds’ gerecht te maken voor het
kerstbuffet!
U ontvangt in de week van 10 december een informatiebrief
(met invulstrookje voor gr.3 t/m 8). Wilt u voor ongeveer 4
kinderen iets lekkers maken. Lever dan liefst zo snel mogelijk
onderstaande strook in bij de leerkracht van uw kind of
noteer het gerecht met naam van uw kind op de intekenlijst
van de groep. Wij gaan er van uit dat alle ouders hieraan
mee willen werken. De kinderen krijgen het strookje mee. Het
strookje moet uiterlijk vrijdag 14 december ingeleverd
worden.
N.B. Bij groep 1-2 hangt een intekenlijst met gerechtjes die
de kinderen daar graag willen eten. Namens alle leerlingen
alvast bedankt!

Parkeren tijdens de kerstmaaltijden op de locaties van de
Piramide
Om overlast te voorkomen; zorgt u dat u niet voor langere
tijd dubbel geparkeerd staat? Bewoners rondom de school
ervaren het dubbel parkeren als zeer irritant. Laten we vanuit
de kerstgedachte rekening houden met iedereen.

Schoolmaatschappelijk werk
Corina van der Wekken is voor onbepaalde tijd afwezig.
Gedurende haar afwezigheid zal Mikal van der Raaf haar
vervangen. Mocht u met haar in gesprek willen, kunt u via
onderstaand telefoonnummer contact opnemen of via de
intern begeleider Diane Amelo.
Kwadraad Maatschappelijk Werk
Postadres
POSTBUS 440, 2800 AK GOUDA
Bezoekadres

Hoogwerfsingel 2, Spijkenisse

Telefoon

0889004000

Mobiel

0640648517
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