BULLETIN
februari 2019
Locatie Groenewoud:
Eikenlaan 88 D – 3203 BM Spijkenisse – 0181-622765
Locatie Schenkel:
Rijnlaan 25 - 3207 PE Spijkenisse – 0181-611121

Beste ouders en verzorgers,
Om maar meteen met de deur in huis te vallen ‘Hoe
mediawijs of media eigenwijs zijn onze kinderen
(lees; leerlingen)?

www.depiramidespijkenisse.nl

EVENEMENTEN
13-11 t/m 11-4 schoolfruit
21-2 t/m 10-3 voorjaarsvakantie
16-3 nationale vrijwilligersdag

De zorgen rondom wat toelaatbaar is en wat niet, rijzen de pan 22-3 gr 4/5 Schenkel djembeuit. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar is dat ook echt
les op school 13.45-15.25 u.
zo? Wat je je kinderen wil leren over wat de gedragsregels zijn
rondom goed gebruik, van wat voor device dan, ook begint al
25-3 groep 8 bezoekt ‘s
vroeg.
morgens de raadzaal van het
Opgroeien met jongeren en volwassenen die vastgeplakt lijken Gemeentehuis in het kader
van de Week van het geld
aan hun telefoon of anders; er geen normale gesprekken
meer gevoerd kunnen worden; onvrede over wie of wat dan
ook anoniem verspreiden; of nog erger……zeer slecht gedrag
van anderen filmen en verspreiden.
Onze kinderen groeien op in een harde wereld en sluiten
hun ogen niet meer, maar nog erger……grijpen ook niet in.
Pesterijen en vechtpartijen zijn niet van deze tijd. Het
gebeurde ook in de tijd van de opa’s en de oma’s van de
kinderen van nu, maar de gevolgen zijn vele malen groter door
verspreiding via sociale media.
Wat doe je als je op de hoogte bent van het verkeerd
gebruiken en inzetten van een telefoon? Wat als in een
groepsapp van leerlingen door leerlingen buiten schooltijd
de meest vreselijke verwensingen worden geuit? Deel je de
morele verantwoordelijkheid met de ouders, kunnen we samen
hiertegen optreden en stappen ondernemen? Wij
durven te zeggen dat wij die verantwoordelijkheid nemen,
ouders van de betreffende leerling(en) bellen om samen een
goed gesprek te voeren met hun kind.
Natuurlijk is het heel belangrijk, dat u dit thuis ook regelmatig
met uw kind(eren) bespreekt.

26-3
•
•

groep 8 bezoek aan de
Dorpskerk
kijkmiddag 15.15-16.00
u.

4-4 verkeersexamen
9-4 studiemiddag, kinderen vrij
10-4 schoolfotograaf
Groenewoud
11-4 schoolfotograaf Schenkel
12-4 Koningsspelen?????
16-4 en 17-4 IEP eindtoets
18-4 Paaslunch. Leerlingen om
14.00 u. vrij!
19-4 t/m 5-5 meivakantie
13 t/m 16 mei mini-vierdaagse
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MI - Meervoudige Intelligentie
Misschien heeft u het van uw kind uit groep 6/7 of 8 al
gehoord. Wij zijn de afgelopen weken begonnen met het
onderzoeken van de talenten van uw kind op basis van
Meervoudige Intelligentie. Ieder kind is slim op zijn of haar
eigen manier: taalslim, rekenslim, beeldslim, beweegslim,
muziekslim, natuurslim, samenslim en/of zelfslim. Wij willen
deze kwaliteiten en talenten van iedere leerling op beide
locaties van De Piramide laten ontdekken, ontplooien en
zwakke punten sterker maken via het inzetten van
Meervoudige Intelligentie en daarmee ook de
leeropbrengsten omhoog krijgen. De intelligenties werken op
elkaar in en ondersteunen elkaar.
Voorbeeld: een kind is zwak in rekenen, maar heeft een grote
interesse voor de natuur. De specialist zorgt dan voor
materialen die gekoppeld zijn aan rekenen en natuurslim.
Voorbeeld: een kind is heel goed in rekenen, maar kan wel
wat oefening in de motoriek gebruiken. We laten het kind
bewegingsspellen doen met als onderwerp rekenen.

EVENEMENTEN (vervolg)
27-5 t/m 29-5 LUSTRUM!!!!
28-5 verjaardagen
leerkrachten
29-5 schoolreis
30 en 31-5 hemelvaartsdag +
leerlingen vrij
7-6 kijkmiddag 15.15-16.00 u.

Dit is een ambitieus plan en kunnen we niet in een paar
weken realiseren, maar het past enorm goed in de weg die
we als school zijn ingeslagen. Ook het bestuur van Prokind
vond dit onderwerp enorm interessant en heeft ons extra
budget gegeven om hier in te kunnen investeren. De
komende maanden worden materialen aangeschaft,
ontwikkeld en samengebracht in open kasten, zodat elk kind
hier gebruik van kan gaan maken. Wij hopen op ieders
medewerking om alle materialen compleet en in goede staat
te houden, zodat onze leerlingen er zo lang mogelijk plezier
van kunnen hebben!

Systeemdenken, mindmappen….. het sluit naadloos aan bij
Meervoudige Intelligentie!
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Muziekinstrumenten:
Zoals u misschien wel heeft gezien of gehoord op de Open Dag,
hebben wij nieuwe instrumenten aangeschaft. Aan het begin
van dit schooljaar begonnen we op beide locaties met een
uitgebreide set boomwhackers. Recent hebben we deze
uitgebreid met een set van de meest gebruikte noten, losse
klankstaven met 8 stokjes en 8 bellen in dezelfde kleuren en
tonen als de boomwhackers. Ook hebben we shakereggs. Zo
kunnen alle kinderen goed meedoen tijdens de lessen.
Momenteel proberen we de digitale muziekmethode Eigen-wijs
uit. Via YouTube zijn ook veel leuke muziekfilmpjes te vinden om
met elkaar bezig te zijn met de BoomWhackers. Ook de
Energizers van Meer muziek in de klas zijn erg leuk. Neem eens
een kijkje online!
https://www.youtube.com/watch?v=qnowccXBRdo&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=D78DsNOcdqw

Stand van zaken rondom onze afwezige
collega’s
Zowel Loes als Anja hebben voorzichtig hun re-integratie
opgepakt.
Loes op locatie Schenkel ter ondersteuning van groep 6/7
en individuele leerlingen voor 2 x 2 uur.
Anja op locatie Groenewoud ter ondersteuning van groep
1/2 voor 1 x 1 uur.
Nettie is op maandag, woensdag en vrijdag weer volledig
aan het werk, dinsdag is zij nog aan het re-integreren. Na
de voorjaarsvakantie gaat ze dinsdag in de ochtend voor
de groep, ’s middags verricht zij ondersteunende taken
voor groep 2/3.
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Nationale vrijwilligersdag
Dit jaar gaan we op onze vrijwilligersdag op Schenkel hopelijk
weer met een gezellig grote groep aan de slag. We willen graag
de moestuintjes klaar maken voor het nieuwe seizoen. De bakken
moeten weer onkruidvrij worden gemaakt en we gaan paadjes
van worteldoek aanleggen in het bloemenveld. Die bakenen we
netjes af met paaltjes en een plank, dan blijft het worteldoek ook
netjes liggen.
Ook willen we een extra stevige steun voor de zonnebloemen
maken zodat ze dit jaar niet omvallen.
Daarnaast houden we een grote voorjaarsschoonmaak in de
school. De grote hal, de kleuterhal en het overblijflokaal worden
opgeruimd en krijgen een flinke schoonmaakbeurt. Afhankelijk
van de leerkrachten doen we ook de leslokalen. De ramen
worden gelapt. De toiletten krijgen een extra poetsbeurt.
En we gaan de plantenbakken op het schoolplein weer vullen
met vrolijke eenjarige bloemen (geraniums, viooltjes, vlijtig liesje
etc.)
De vrijwilligersdag is een leuke gelegenheid om de andere
ouders te ontmoeten en om de leerkrachten die aanwezig
kunnen zijn eens in een andere rol te zien. Voor de school zijn
vrijwilligers onmisbaar voor al die klussen die anders blijven liggen.
Ook voor je kind is het leuk om te zien hoe belangrijk je de school
vindt. Kinderen zijn van harte welkom om mee te komen en te
helpen.
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 willen klussen in de moestuin (planken
zagen en paaltjes in de grond slaan)
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de leerkracht of via
klasbord.
Op locatie Groenewoud worden er o.a.
schoonmaakwerkzaamheden verricht in de hallen en lokalen.
Ook willen we de tafeltennistafel een leuk kleurtje geven.
Dagindeling voor beide locaties:
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.
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Verkeersexamen
Donderdag 4 april is het zover. De leerlingen van groep 7
maken onder schooltijd het schriftelijk examen van Veilig
Verkeer Nederland.

Bezoek schoolfotograaf
Woensdag 10 april bezoekt de schoolfotograaf de locatie
Groenewoud en donderdag 11 april is hij op de locatie
Schenkel U ontvangt hierover een brief.

Mini-vierdaagse
In de week van maandag 13 t/m donderdag 16 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 6 euro. Leerlingen van de locatie
Schenkel betalen 6,75 euro inclusief een drankje en iets te
eten. Begeleiders hoeven niet te betalen. De brief met
informatie volgt nog.

Herinrichtingswerkzaamheden Eikenlaan
In de wijk Groenewoud zijn vanaf maandag 21 januari 2019 tot
en met vrijdag 31 januari 2010 herinrichtingswerkzaamheden
uitgevoerd.
De bestrating van de Eikenlaan, Beukenlaan en Iepenlaan is
vervangen. Tevens zijn er diverse groen- en boomvakken
aangelegd.
De werkzaamheden vinden in fases plaats. Op de locatie
Groenewoud is een plattegrond met de tijdsplanning
aanwezig.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april doen wij mee met de koningsspelen. Natuurlijk
mogen de kinderen die dag verkleed op school komen.

Facebook De Piramide beëindigd
Omdat de informatie van de school via de website gaat en
ook Klasbord intensief gebruikt wordt om u van allerlei zaken
op de hoogte te houden, hebben wij als school besloten om
de Facebook-pagina van De Piramide te beëindigen.
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Inspectiebezoek van 22 november 2018
Zoals reeds aangekondigd op klasbord kunt u over het
bezoek van de inspectie op donderdag 22 november 2018
een katern met het verslag van de dag, de verantwoording
over de tussen-en eindopbrengsten en de verbeterpunten bij
de groep van uw kind ophalen.
Ook op de website, klikken op het kopje “voor ouders”, is een
link naar het verslag te vinden.
https://www.piramidespijkenisse.nl/pagina/316284/Voor+oud
ers
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud dan
kunt u het gehele team benaderen en/of de intern
begeleider en de directeur.

Paaslunch
Donderdag 18 april vieren wij ‘s ochtends Pasen op school.
De kinderen krijgen tussen de middag een paaslunch op
school en zijn deze dag om 14.00 uur uit. De meivakantie is
begonnen.

Schoonhouden schoolomgeving Schenkel
Op advies van een betrokken ouder, zijn we naar het plein en
de schoolomgeving gaan kijken. In samenwerking met haar
gaan we de schoolomgeving twee-wekelijks bijhouden.
En dan met name het zwerfvuil wat regelmatig komt
‘aanwaaien’. Op beide locaties zijn de leerlingen in school
heel bewust bezig met het scheiden van het afval en dat is
een goede zaak. Nu de schoolomgeving nog even op orde
houden.
Samen met de leerkracht(en) kijken we wanneer we de
schoonmaakmomenten gaan inplannen.
In overleg met haar voeren we meteen het overtollige vuil af,
omdat onze containers ook een limiet kennen.
Geïnteresseerd? Of misschien een helpend handje bieden bij
het toezicht houden en/of afvoeren van het vuil? Laat het
ons weten; m.bossers@prokind-scholengroep.nl
Gevraagd: grijpertjes en werkhandschoenen( kleine maat),
ouders die zakken met vuil willen afvoeren.
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TSO Schenkel (overblijf)
GEZOCHT!!!!!!
Op de locatie Schenkel is de TSO/TMO hard op zoek naar
medewerkers die het overblijfteam kunnen versterken. Bent u
een vader, moeder, opa, oma, buurvrouw, buurman, tante,
oom of kent u iemand in uw omgeving, die het leuk vindt om
tegen een kleine vergoeding 1 of meerdere keren per week
te assisteren bij de overblijf, neem dan contact op op
dinsdagen of donderdagen via tel nr 611121 met Manja
Bossers of per mail m.bossers@prokind-scholengroep.nl
We willen minimaal 1 medewerker per 10 kinderen tijdens het
overblijven. Bij te weinig overblijfmedewerkers kan het
gebeuren dat 1 medewerker tot 15 kinderen onder zijn/haar
hoede heeft.
TSO reserveren
Nog even een geheugensteuntje: via tso-assistent.net kunt u
dagelijks reserveren en annuleren tot 10.30 uur. Na 10.30 uur
kunt u de betreffende dag niet meer aanpassen.

Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd
Lodi Fransen en Karol Kudla, beiden uit groep 7, hebben
onze beide locaties vertegenwoordigd in de openbare
bibliotheek de Boekenberg op woensdagmiddag 13
februari. Helaas zijn zij niet in de prijzen gevallen.

Schoolreis en 15-jarig Lustrumviering
27-28-29 mei
We zijn volop bezig met de organisatie van het lustrum. Het
worden in ieder geval leuke dagen voor de kinderen met
als afsluiting op woensdag 29 mei de schoolreis.
Wilt u alvast rekening houden met aangepaste schooltijden:
-Maandag 27 mei van 8.30 uur tot 14.00 uur.
De kinderen krijgen een lunch van school.
-Dinsdag 28 mei van 8.30 uur tot 12.00 uur.
De leerlingen zijn ‘s middags vrij van school
-Woensdag 29 mei schoolreis. Hierover krijgt u een info brief.
Na de meivakantie zal het definitieve programma van het
lustrum volgen.
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