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Beste ouders en verzorgers,
Ondanks de berichtgeving in de media over de
ouderbijdrage ( al dan niet verplicht) gaan er géén
kinderen mee op schoolreis als deze niet is betaald.
Het bedrag van € 47,50 kunnen we al jaren laag houden
omdat we bijna 100% betalende ouders hebben. Dit gaat
niet vanzelf maar mede door de inspanning van o.a. de
penningmeester lukt het ons elk jaar weer alle kinderen
mee te nemen.
De school hoeft geen winst te maken. Wij hebben ook niet
de intentie om een spaarpot te aan te leggen voor
‘slechtere’ tijden. Alle activiteiten door kunnen laten gaan
is al een mooi streven.
Van de bijdrage betalen wij o.a. het sint-, kerst- en
paasfeest. Dat willen we blijven doen…..en dat voor alle
kinderen van de Piramide.
Mocht u om wat voor reden dan ook niet tot betalen
kunnen overgaan, neem dan contact op met de
penningmeester van de school Laila van Krevel en/of
Stichting Leergeld. In overleg met u maakt zij
betalingsafspraken en zet deze op papier. Doe dat wel op
tijd!
Wat er van u wordt verwacht is initiatief…….uiterlijk 20 april
moet de ouderbijdrage binnen zijn om mee te kunnen op
schoolreis.

Geplande evenementen
2-4-2018
2de Paasdag
Vrij!
5-4-2018
Schriftelijk verkeersexamen
10-4-2018
School fotograaf Schenkel
Groep 5 naar de Stoep
11-4-2018
Schoolfotograaf
Groenewoud
17-4-2018
Studiemiddag
20-4-2018
Kijkmiddag 15.15 – 16.00 uur
24-4-2018
Groep 7/8 Schenkel
Centrum van de Kunsten
25-4-2018
Schoolreis 1 t/m 8
27-4-2018
Koningsdag vrij!

Meivakantie
30 april t/m 11 mei
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Verkeersexamen
Donderdag 5 april is het zover. De leerlingen van groep 7
maken onder schooltijd het schriftelijk examen van Veilig
Verkeer Nederland.

Bezoek aan Theater de Stoep
Dinsdagmiddag 10 april bezoeken de groepen 5/6 Schenkel en
groep 5 Groenewoud de voorstelling ‘Foei’ van Bonte Hond in
Theater de Stoep.

Bezoek schoolfotograaf
Dinsdag 10 april bezoekt de schoolfotograaf de locatie
Schenkel en woensdag 11 april is hij op de locatie Groenewoud.
U heeft hierover al een brief ontvangen.

Mini-vierdaagse
In de week van maandag 14 t/m donderdag 17 mei start de
mini vierdaagse. De kinderen lopen de eerste drie dagen in hun
eigen wijk. U ontvangt binnenkort hierover een brief. U kunt uw
kind via het antwoordstrookje aanmelden. Bij de deur zal een
intekenlijst hangen, waarop u aan kunt geven wanneer u mee
kunt lopen. De bijdrage voor de mini vierdaagse is voor uw kind
5 euro. Leerlingen van de locatie Schenkel betalen 5,75 euro
inclusief een drankje en iets te eten. Begeleiders hoeven niet te
betalen.

Actie Spaarvarken
Vrijdag 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. Dit is onze tweede
actie voor dit doel. U ontvangt hierover in een volgend bulletin
meer informatie.

Pagina 2 van 7

Maandbulletin april 2018

Woensdag 25 mei Schoolreis
Groepen 1/2 bestemming: Plaswijckpark in Rotterdam
Begeleiding: Er wordt gezorgd voor voldoende begeleiding.
Alle leerlingen gaan in groepjes onder begeleiding het park in.
Vertrek: De kinderen komen om 8.15 uur naar school. In de klas
worden de kinderen ingedeeld. We vertrekken rond 9.00 uur
richting Plaswijckpark. Terug: verzamelen om 14.45 uur. Vertrek
om 15.00 uur vanaf het Plaswijckpark.
Groepen 3 t/m 8 bestemming : Duinrell in Wassenaar
Begeleiding: Er wordt gezorgd voor voldoende begeleiding.
De groepen 3 t/m 6 gaan in groepjes onder begeleiding het
park in. De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen zelfstandig
in een groepje het park door.
Vertrek: De kinderen komen om 8.15 uur naar school. In de klas
worden de kinderen ingedeeld.
We vertrekken rond 9.00 uur richting Duinrell.
Terug: verzamelen om 15.45 uur. Vertrek om 16.00 uur vanaf
Duinrell richting Spijkenisse. Er bestaat een kans dat we in een
file terecht komen waardoor het wat later kan worden.
Meenemen voor alle kinderen:
-Lunchpakket
-Drinken: pakjes of flesjes
-Snoep en / of zakje chips: graag zo beperkt mogelijk
-Geld mag, maar liefst niet meer dan € 5,-. (in portemonnee
met naam)
-Dit alles in een goede tas, voorzien van naam, adres en
schoolnaam
-In de bussen mag niet gegeten of gedronken worden!
Kleding: Bij “natte” attracties dienen de kinderen er rekening
mee te houden, dat we ze droog in de bus verwachten. (dus
eventueel droge kleding/ondergoed meegeven)
We hopen op een fijne dag voor iedereen!
Heel belangrijk om nog even te weten: Uw kind blijft op school
als de ouderbijdrage niet vóór vrijdag 8 april bij de
penningmeesteres binnen is.
Alle leerlingen zijn i.v.m. de schoolreis op woensdag 25 april,
dondermiddag 26 april om 12.00 uur vrij.
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Terugblik Nationale vrijwilligers dag
Vrijwilligers dag Zaterdag 10 maart hebben we op beide locaties
flink de handen uit de mouwen gestoken. De hele school heeft
een grote voorjaarsschoonmaak gekregen. Er zijn opbergbakken
gemaakt die onder de computertafels passen. Als u
knutselmateriaal meebrengt zoals wc-rolletjes e.d. , kunt u het zelf
in deze bakken doen.
Vooraf waren de weerberichten niet zo goed met voorspellingen
voor regen en kou. Maar op de dag zelf bleek het reuze mee te
vallen. We konden dus ook buiten aan de slag. Het zwerfvuil op en
rondom het schoolplein is weer opgeruimd, de moestuinen zijn
omgespit, bemest en weer helemaal klaar voor de nieuwe
plantjes.
Op Schenkel hebben we ook de bankjes geschuurd en gebeitst.
Het was een flinke klus, maar de bankjes zien er weer een stuk
beter uit.
En tot slot zijn als finishing touch de bloembakken weer gevuld met
viooltjes en primula’s.
De lunch is gesponsord door Dirk , vestiging Spijkenisse centrum. De
medewerkers hebben ook flink de handen uit de mouwen
gestoken.
Als u eens tijd heeft, loopt u dan langs de moestuin aan de zijkant
bij Schenkel, de narcissen die vorig najaar zijn geplant beginnen al
te bloeien. Het is nog even wachten op de tulpen, maar die
komen ook vast binnenkort uit.
Op het schoolplein zijn trouwens ook bloemen te vinden. Kijk maar
eens goed rond, er zijn al hyacinten, narcissen en krokussen te
vinden in de perken en langs de randen van het schoolplein.
Zoals u ziet hebben we veel voor elkaar gekregen, maar we
hebben ook hulp gekregen. Op Schenkel kwamen vier
medewerkers van de Dirk supermarkt ons helpen. En ook op
Groenewoud kwam een grote groep jongeren ons helpen.
Gezocht helpende handen voor de moestuinen
Tijdens de vrijwilligers dag hebben we de moestuinen weer
helemaal klaar gemaakt voor een nieuw seizoen. Nu zoeken we
nog ouders die het leuk vinden om de kinderen te begeleiden bij
het werken in de moestuin. Deze maand gaan we zaaien, dat
gebeurt gewoon in de klassen. Later in het jaar zullen we de jonge
plantjes in de moestuinen gaan zetten en dan moet er worden
gewied en water worden gegeven. Wie wil helpen kan zich
opgeven bij de leerkracht.
Iris
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Groenewoud
Vanuit de kerk van Jezus Christus van de heiligen der
laatste dagen hebben wij een flinke groep vrijwilligers
mogen ontvangen (10 mannen en vrouwen). Zij hebben
ontzettend hard gewerkt .
In alle klassen (ook de klas van de andere school) hebben
we de lijstjes afgewerkt en voor zo ver dat wel of niet was
opgeschreven alle horizontale vlakken gesopt en geveegd
en gedweild.
Alle wc’s zijn grondig gereinigd en door de hele school alle
raam roosters schoongemaakt.
In de gangen zijn alle kapstokken schoon gemaakt en van
ieder lokaal de deuren.
Ook de gang is geveegd en grotendeels gedweild.
De gootsteentjes in de wc ruimten van de middenbouw zijn
aangedraaid zodat ze niet meer lekken in de kleuter wc is 1
kraantje afgesloten omdat die stuk is. Jayden’s opa komt
hier nog voor terug. Ook de gootsteen in het kleuterlokaal
heeft hij kunnen repareren.
Zoals u gezien heeft, staan de kisten er mooi bij en hebben
we een stapel krukjes kunnen repareren. Ook aan de
inwendige mens is gedacht: drinken, koeken en chocolade
reepjes en een lunch.
Ik kijk terug op een geslaagde dag met een fijn stel
mensen.
Wat betreft de schoonmaak denk ik dat het schoonmaak
bedrijf voldoende werk levert maar in de beperkte tijd
begrijpelijker wijs niet overal aan toe komt.
Zo verdienen de plinten en randjes en hoekjes met name in
de toilet ruimten wel wat meer aandacht. En de roosters
zouden een jaarlijks terugkerend klusje moeten zijn want die
waren heel stoffig, op de leraren kamer na zaten ze
allemaal helemaal dicht van het stof.
Ellen
Wij bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet!
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De IEP Eindtoets
De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw kind in groep 8. Alle
leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te
maken aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets
meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind.
Wanneer maakt uw kind de IEP Eindtoets? De eindtoets
wordt op dinsdag 17 en woensdag 18 april 2018
afgenomen. Dit gebeurt op beide ochtenden van ieder
maximaal twee uur. De eindtoets geeft als resultaat een
schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht
van uw kind geeft voor 1 maart 2017 zijn schooladvies. Dit
schooladvies van de leerkracht is leidend bij de toelating
tot het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is
naast het schooladvies van de leerkracht, een tweede,
objectief gegeven dat dit schooladvies moet bevestigen.
Uw kind staat centraal bij de IEP Eindtoets
De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zo is
samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om
te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en
rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen,
taalverzorging en rekenen. De eindtoets start met
makkelijke opgaven, die De vragen bij rekenen zijn zo
opgebouwd dat kinderen die meer moeite met taal
hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig
detail is weggelaten, de vraagstelling is kort en bondig en
de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier
opgebouwd.
Meer weten
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind. Ook kunt u terecht op de website
van Bureau ICE, www.toets.nl/voorouders. Hier vindt u meer
informatie en kunt u tevens voorbeeldopgaven bekijken.
Wij wensen uw kind alvast heel veel succes bij het maken
van de IEP Eindtoets!
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Schoolfruit
Deze maand ontvangen de kinderen voor het laatst schoolfruit.
Na de Paasdagen kunt u de kinderen op dinsdag, woensdag
en donderdag fruit meegeven.

Kinderburgemeester Nissewaard

Verkiezing Kinderburgemeester van Nissewaard
Wil jij één dag kinderburgemeester van Nissewaard zijn? Jij bent die dag het gezicht van de
gemeente Nissewaard en je weet precies wat er moet gebeuren om het voor kinderen fijner te
maken. Dat willen wij namelijk graag van je weten! Je wordt geïnterviewd door de krant het Algemeen
Dagblad, misschien kom je wel op tv of praat je met de politie over de veiligheid in Nissewaard.
Je hebt gevoel voor humor, eet een taartje met een meneer en een mevrouw die al 60 jaar getrouwd
zijn en misschien moet er nog wel een lintje worden doorgeknipt. Is dit wat voor jou? Meld je dan aan
voor de Verkiezing Kinderburgemeester van Nissewaard. Natuurlijk mogen ook andere mensen jou
voordragen, je opa of oma of je ouders.
Opgeven kan via www.nissewaard.nl/kinderburgemeester.
Prijs
Naast dat je voor één dag kinderburgemeester bent van Nissewaard en je
mee mag lopen met burgemeester Mirjam Salet, mag je ook als winnaar ook
met vijf vriendjes of vriendinnetjes naar Jump XL
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