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Belangrijke data
12 september: regionale staking (Zuid-Holland en Zeeland); school gesloten
13 en 18 september: kennismakingsgesprekken
Volgende nieuwsbrief: 14 september 2018

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
Schooljaar 2018-2019
Na een zonnige vakantie en twee studiedagen zijn we afgelopen dinsdag het nieuwe schooljaar
gestart met de kinderen. Inmiddels zit de eerste week er weer op.
Zoals u weet staan er nog vacatures open, die momenteel door medewerkers van een(onderwijs)
uitzendbureau worden ingevuld. We zijn druk bezig met de werving van nieuwe reguliere collega’s!
We houden u op de hoogte!
Check in- Check out….
Zoals u weet, gaan we uit van positieve gedragsverwachtingen. Deze verwachtingen vallen onder
onze “Positive Behaviour Support”-lijn.
We ondersteunen de kinderen dagelijks in hun gedrag. Dat is een natuurlijk proces en gaat zowel
bewust als onbewust.
Het gedrag waarmee het kind op negatieve wijze aandacht vraag in meerdere situaties, vraagt om
meer gerichte aandacht in de vorm een interventie. We willen dat op een positieve manier doen.
Door middel van de “Check-in, Check-out”-methode!
Ieder kind is anders, de één heeft wat extra hulp bij rekenen, de ander bij lezen nodig. Sommige
kinderen hebben net dat duwtje in de rug nodig t.b.v. hun gedrag. Met de “Check in – Check-out”methode” krijgen de kinderen op een positieve manier hulp in het vertonen van gewenst gedrag.
Uiteraard wordt voor het toepassen van deze werkwijze eerst een gesprek met ouders gevoerd.
Om het kind te laten groeien in zijn/haar gedrag (en daarmee de sociale vaardigheden), krijgt het
kind individuele aandacht door op positieve wijze afspraken te maken aan het begin van de dag
(Check-in) en aan het einde van de dag te bespreken, hoe de dag verlopen is (Check-out). Hiervoor
meldt het kind zich ’s morgens en ’s middags, met een beloningskaart, bij een directielid of de intern
begeleider.
Het doel is om het kind bewust te maken van het effect van gewenst, positief gedrag.

Kennismakingsgesprekken
Op 13 en 18 september staan de kennismakingsgesprekken gepland (zie jaarplanning). U krijgt
hiervoor binnenkort een digitale uitnodiging, via onze school-app.

Up-to-date
Om niets te missen van alle informatie (wat er inde klas gebeurt of algemene informatie) via onze
school-app, dient u ervoor te zorgen dat uw emailadres bij ons bekend is. U kunt uw dit doorgeven
aan de leerkracht! Mocht uw emailadres wijzigen, denkt u er dan aan om dit ook weer door te geven
aan de leerkracht! (Dat geldt tevens voor adressen en telefoonnummers!).
We zullen zoveel mogelijk delen via onze school-app en niet meer via het “meegeven van een brief”.

Aanmelden
We merken soms dat broertjes en/of zusjes te laat aangemeld worden. Zo kan het zijn dat er dan
geen plek is om te starten bij ons op school. Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we u om uw
kind tijdig aan te melden.
Schoolkamp 2018-2019
3 oktober gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Zouden de ouders die nog niet betaald
hebben, dit z.s.m. willen doen?
Website
Er wordt hard gewerkt op de achtergrond aan het vullen van de nieuwe website. U merkt dan ook
dat de huidige website niet meer wordt bijgewerkt. Nog even geduld….
Op de nieuwe website zullen we dan tevens de nieuwe schoolgids plaatsen, voor dit schooljaar.
Momenteel ligt deze nog bij de MR, ter instemming.
Staking (herinnering)
De vakbonden hebben in het vervolg van vorige stakingen op 12 september 2018 een staking
uitgeroepen in Zeeland en Zuid-Holland. Die dag is de school gesloten. Het doel is om een betere
positie van de werknemers in het primair onderwijs te bereiken (salariëring en arbeidsvoorwaarden).

Met vriendelijke groet,
Het team van De Piramide/De wereldreizigers – Brede School Stationskwartier

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

