Nummer 12

17 juni 2019
Belangrijke data

26 juni: Studiedag; de kinderen zijn vrij, geen school
27 juni: Zwemsportdag groep 7 en 8
2 juli: Schoolreisje
Volgende nieuwsbrief: 8 juli 2019

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs

Cito-toetsen
Het maken van de CITO-toetsen in de groepen 3 t/m 7 is nog in volle gang. Bij het laatste rapport
zullen de resultaten met u gedeeld worden.
Schoolreisje
Dinsdag 2 juli is het zover. Dan gaan de kinderen op schoolreis. De oudervereniging heeft in
samenwerking met de leerkrachten een leuke bestemming uitgezocht. Deelnemen aan het
schoolreisje kan alleen als de bijdrage betaald is. We wensen alle kinderen, begeleidende ouders en
leerkrachten veel plezier.

Manon
Op zaterdag 8 juni is Manon van Limbergen, één van onze onderwijsassistenten, bevallen van een
dochter. Haar naam is Jules Elianne Steenmeijer. Moeder en kind maken het goed. We feliciteren
Manon en haar partner met dit mooie wonder en wensen haar heel veel geluk met Jules.

Vervanging onderwijsassistent
Lisa Heskes heeft een korte periode bij ons in de bovenbouw gewerkt als onderwijsassistent. Helaas
kan zij niet tot het eind van het schooljaar blijven. Gelukkig hebben we een nieuwe
onderwijsassistent kunnen vinden. Na 20 juni zal Karin Gronsveld bij ons werkzaam zijn als
onderwijsassistent. Wij willen Lisa bedanken voor haar inzet de afgelopen periode en wensen Karin
heel veel plezier bij ons op De Piramide.
Schoolbieb
Sinds dit schooljaar zijn wij de trotse bezitter van een eigen schoolbieb. Alle kinderen kunnen in de
schoolbieb een boek lenen zodat zij deze kunnen lezen in de klas. Lezen is immers enorm belangrijk
voor de ontwikkeling van een kind. Daarom doen wij onze uiterste best om de leerlingen leesbeleving
en leesplezier mee te geven.
Sinds kort hebben wij een mooie investering gedaan voor de schoolbieb. De leerkrachten Ivon van
der Horst, onze taalcoördinator en Stephanie Oudshoorn hebben schitterende boeken uitgezocht
voor alle leerlingen van de school. Ze kwamen met dozen vol terug. Hierin zaten leuke verhalende
leesboeken, stripboeken en informatieve boeken. Wanneer alle boeken geregistreerd zijn door onze
biebouders kunnen de kinderen van De Piramide weer veel plezier beleven aan al deze geweldige
boeken.

Vakantierooster 2019-2020
Onderstaand het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Pasen

10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020 t/m 08-05-2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

20-07-2020 t/m 28-08-2020

Met vriendelijke groet,
Het team van De Piramide/ UP-kinderopvang – Brede School Stationskwartier

Kijkt u ook eens op de vernieuwde website of de school-app voor de meest actuele
informatie!www.bsdepiramide.nl

