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Belangrijke data

12 maart: 10 min. gesprekken (gr. 3 t/m 8)
25 maart: start afname tevredenheidenquêtes (ouders en leerlingen)
5 april: schoolfotograaf
11 april: studiedag team-school gesloten
12 april: Koningsspelen (spelletjesdag)
16 april: afname eindtoets groep 8 (IEP)
17 april: afname eindtoets groep 8 (IEP)
18 april: paasviering
19 april t/m 3 mei: meivakantie
Volgende nieuwsbrief: 5 april 2019

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
Staking 15 maart
Volgende week vrijdag wordt er landelijk gestaakt. Half februari heeft u bericht ontvangen over onze
deelname aan de staking. Het gaat om een aantal collega’s die hieraan meedoen. Dat betekent dat
die dag de kinderen van de groepen 1-2C, 3B, 4B en 6A geen les hebben. De andere groepen hebben
gewoon les.
De reden, dat een aantal leerkrachten staakt is, dat niet alle vakbonden deze stakingsactie
ondersteunen.
We begrijpen dat dit ongemakkelijk is, voor u als ouder, maar tevens vragen wij uw begrip voor het
signaal, dat arbeidsvoorwaarden en werkdruk onderwerpen zijn, waarmee het kabinet structureel
wat mee moet doen.
Studiedag 11 april
Tijdens de komende studiedag gaan we verder met ons onderwerp “didactiek”. Tijdens deze en
eerdere studiedagen richten we ons op het vergroten en versterken van onze didactische
(lesgevende) vaardigheden, volgens het lesmodel van Expliciete Directe Instructie, kortweg: EDI!
Verder gaan we aan de slag met het voortzetten van onze ontwikkeling binnen “PBS” (Positive
Behaviour Support). Een van de interventies die behoort bij PBS, is de “Check in-Check out”methodiek.
Wanneer een kind of een groepje kinderen geregeld mild ongewenst gedrag vertonen, komen zij in
aanmerking voor deze interventie. Het kind meldt zich ’s morgens bij de directie of de intern
begeleider, maakt afspraken en aan het eind van ochtend/middag meldt het kind zich weer om de
dag te evalueren. Deze methodiek wordt ingezet nadat hier met de ouder over is gesproken.

Eigenlijk gaat het erom het kind (extra) te ondersteunen bij het voldoen aan de positieve
gedragsverwachtingen.
Meer informatie over PBS kunt u ook vinden via de volgende link:
http://www.swpbs.nl/swpbs

Spelletjesdag 2019
Op 12 april hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 weer hun jaarlijkse spelletjesdag, tijdens de
Koningsspelen. In de middag maken de groepen 5 t/m 8 gebruik van diverse buitenactiviteiten.
In tegenstelling tot andere jaren, is de grote, gemeentelijke sportdag, verplaatst naar 4 juli. De reden
hiervoor, is dat er tot op heden te weinig begeleiders vanuit de sportacademie (HALO) beschikbaar
zijn, om deze sportdag gelijk te kunnen organiseren met de spelletjesdag, op 12 april.
Meer informatie over de grote sportdag volgt t.z.t.
Wat u ervan vindt….
Vanaf 25 maart krijgt u de gelegenheid om een ouder-vragenlijst in te vullen. Deze opbrengsten van
deze vragenlijst geven ons als school inzicht wat u van de school (het onderwijs) vindt en waar onze
verbeterpunten liggen. We hopen dat iedereen de lijst invult. Nadere informatie (instructie) volgt
binnenkort.
Ook de leerlingen (groep 6 t/m 8) worden bevraagd. De enquête, voor de kinderen maakt deel uit
van een wettelijke verplichting om hen te bevragen over de school.
Nadat de uitslagen bekend zijn, krijgt u hiervan een terugkoppeling.

Daar keken we van “UP”…
Afgelopen maandag zagen we dat de “Wereldreizigers” in een nieuw jasje waren gestoken.
De Stichting Rijswijkse Kinderopvang heeft een nieuwe merknaam: “ UP” ; dat betekent dat er nu dus
één naam gehanteerd wordt. Voor meer informatie: https://www.upkinderopvang.nl/vestigingen/pc-boutenslaan/

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

