
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nummer 10             5 april 2019 

Belangrijke data 
 

 

10 april: praktisch verkeersexamen (groepen 7) 

10 april: Kika-markt (na schooltijd) 

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: 10 mei 2019 

 
 

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs 
 
 
Ouder-enquête 
Vandaag is de ouder-enquête afgesloten. U kunt dus niet meer reageren. Totaal hebben 308 ouders 
een uitnodiging gekregen. Daarvan hebben 100 ouders gereageerd.  
Nu wachten we op de uitslag van deze enquête, die we graag met u willen delen. Even geduld dus 
nog.  
Namens de school danken we de ouders die hun bijdrage hebben geleverd door de enquête in te 
vullen. 
Ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de 
leerlingen-enquête, van 8 t/m 12 april. Zij krijgen de gelegenheid om deze enquête op school in te 
vullen. Hiertoe houden we ook rekening met de privacy van de kinderen. 
We willen ook van hen graag weten hoe zij tegen de school aankijken. Deze enquête is eveneens  
“inspectie-proof” (goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs).  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Eindtoets groep 8 
Op 16 en 17 april maken de kinderen van groep 8 de verplichte eindtoets (IEP). Met de IEP Eindtoets 
meten we de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. 
De eindtoets is een aanvulling op het basisschool-advies voor het VO. Scoren leerlingen op de toets 
beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies 
heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet. Heroverwegen betekent niet dat het advies 
vanzelfsprekend wordt bijgesteld. 
Het is belangrijk, dat we niet te veel “nadruk” op de toets gaan leggen, t.o.v. de kinderen. Een 
ontspannen kind is in staat om beter te laten zien wat hij kan… 
 
Kika-Markt…. Bericht vanuit groep 8A 
 

                                                                                      
 

Beste ouders en leerlingen van De Piramide, 
 
Zoals jullie allemaal weten, zijn wij bezig met een actie voor Kika. 
Maandag 1 april zijn we gestart met het ophalen van lege flessen. Dit gaat al super goed. We hebben 
nu al € 90,00 opgehaald. De lege flessen actie duurt tot woensdag 17 april. 
 
Woensdag 10 april hebben wij een leuke activiteitenmiddag op het schoolplein. Je kunt allerlei 
spelletjes doen, je haar laten vlechten, je laten schminken en je kunt wat lekkers kopen.  
Komen jullie ook? 
 
We starten om 12.30 uur, gelijk uit school en om 14.30 uur is het weer voorbij. 
We vragen voor alle activiteiten een kleine bijdrage. Deze bijdrage komt ten goede van Kika. 
Neem dus contant geld mee. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 10 april! 
 
Groetjes, 
 
Groep 8a 

 
 
 
 
 
 

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 

http://www.bsdepiramide.nl/

