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8 juli 2019
Belangrijke data

16 juli: rapport mee
17 juli: 1 t/m 7 show en afscheid groep 8
18 juli, 8.45 uur- 10.00 uur: uitwissel!
19 juli, 12.15 uur: start zomervakantie
Volgende nieuwsbrief: 7 september 2019

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
Schooljaar 2019-2020
U heeft lang moeten wachten op de bekendmaking van de groepsbezetting voor 2019-2020. De reden hiervan is dat er vertrekkende collega’s zijn, waarvoor wij dan
een nieuwe kandidaat moeten vinden. Dit is tegenwoordig niet gemakkelijk, i.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een grote werkgelegenheid, maar
het aanbod van personeel is minimaal. Dat noodzaakt ons, net zo als vele scholen in de Randstad, dat we aangewezen zijn op uitzendbureaus. Het streven is er om
uitzendkrachten t.z.t. te vervangen door reguliere krachten. Voor dit moment zijn deze uitzend-leerkrachten van harte welkom.
Het overzicht van de groepsbezetting treft u onderaan in deze nieuwsbrief.
Een extra groep, dus een extra lokaal
Als eerste laten we u weten, dat onze school groeit. Dat is natuurlijk mooi, maar groei vraagt ook om ruimte. Dit jaar hadden we nog 15 groepen, maar volgend jaar
zijn er 16 groepen, waardoor we geen combinatieklas meer hebben.

Deze zestiende groep moet een lokaal hebben en in overleg met gemeente en schoolbestuur is besloten om de huidige teamkamer aan te gaan passen. Deze ruimte
wordt een lokaal met de nodige voorzieningen en de ruimte ernaast wordt de teamkamer. De schoolbibliotheek wordt verplaatst naar het grote leerplein op de
eerste verdieping (mocht u willen helpen met verhuizen, kunt u zich melden bij Ivon v/d Horst).
Het keukengedeelte wordt verwijderd uit de teamkamer en wordt opnieuw neergezet in de nieuwe teamkamer, naast het lokaal.
De werkzaamheden hiervoor waren gepland in de zomervakantie, maar door de drukte bij de aannemer, kan de verbouwing pas in de herfstvakantie plaatsvinden.
Tot die tijd blijft het keukenblok wel zitten.
Groep 8 van Colinda Rodenburg zal in deze ruimte plaatsnemen.
De andere optie om extra ruimte te krijgen zou dan het voorstel zijn om in een andere school in de gemeente, waar leegstand is, te gaan gebruiken. We hebben
ervoor gekozen om alles onder één dak te houden.
Vetrekkende collega’s
Wat betreft de personele bezetting verandert er het volgende:
Daniëlle Kersbergen verlaat De Piramide en gaat op de Christoffel werken (dit is ook een Laurentius-school). Marjolein Plomp vertrekt naar de Mariaschool in
Rijswijk; eveneens een school van de Laurentius). Stefanie Oudshoorn gaat dichter bij huis werken en verlaat de Laurentius Stichting en daarmee De Piramide.
Judith Berkhoff verlaat eveneens de Laurentius Stichting en heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de Egelantier in Delft.
Petra Soer heeft besloten haar werkzaamheden in het onderwijs te beëindigen. Inmiddels weet u ook dat ik (Ronald) De Piramide ga verlaten.
U ziet dat het vertrek van deze collega’s ons voor een uitdaging hebben gezet en daarmee zijn we in de afgelopen weken mee aan de slag gegaan.
De groepsbezetting is nu rond en in bijgevoegd overzicht kunt u zien welke leerkracht in welke groep staat.
De nieuwe groepen 8
Het afgelopen schooljaar was groep 7A een volledige klas, groep 7B heeft dit jaar in een combinatieklas gezeten samen met groep 8B. Omdat de groepen 8 de
school gaan verlaten zullen de groepen 7 opnieuw samengesteld worden tot twee klassen met een evenredig leerlingaantal. De huidige leerkrachten van de
groepen 7 hebben samen met de leerkrachten van de groepen 8, de intern begeleiders en de directie gekeken naar de nieuwe samenstelling van de klassen. We
hebben een weloverwogen, definitieve indeling gemaakt. Uiteraard hebben we rekening gehouden met vriendjes/vriendinnetjes.
De indeling van de groepen 8 voor aankomend schooljaar worden apart gedeeld via Social Schools. Hierin kunt u dus terugzien in welke klas uw kind les zal gaan
volgen. Op 18 juli is er van 8.45 uur - 10.00 uur een wenmoment voor alle kinderen waarop uw kind kennis zal maken met de nieuwe leerkracht en de eventueel
nieuwe klasgenoten.
Indeling groepen 3
De kinderen uit de groepen 2 zijn klaar om naar groep 3 te gaan. Dat wordt natuurlijk erg spannend. De leerkrachten van de groepen 1/2 hebben met zorg de
nieuwe groepen 3 samengesteld. Er is een weloverwogen, definitieve indeling gemaakt. Uiteraard hebben we rekening gehouden met vriendjes/vriendinnetjes. Om
te weten bij wie ze in de klas komen, krijgen de ouders/verzorgers van de kleuters via Social Schools het overzicht.

Lezen tijdens de vakantie!
Lezen tijdens de vakantie blijft belangrijk. Hiermee onderhouden de kinderen hun leesniveau. Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u diverse tips!

De laatste….
Dit was mijn laatste nieuwsbrief, waar ik nu van de gelegenheid gebruik maak om u allen te bedanken voor uw hulp en inzet voor de school, in de afgelopen jaren.
Het toevertrouwen van uw kind(eren) aan onze school heb ik zeer gewaardeerd. Ik heb te maken gehad met een actieve oudervereniging, een meedenkende
medezeggenschapsraad en een even zo hardwerkend team.
En…niet te vergeten; prachtige, lieve en enthousiaste kinderen!
Zoals u in de eerdere berichtgeving hebt vernomen, zal het bestuur u op de hoogte gaan houden over de invulling van de komende tussentijdse (interim) periode,
na mijn vertrek.
Ik wens de gehele Piramide een mooie tijd toe. Hierin heb ik zeker vertrouwen, omdat de voorwaarden er zijn om er een nog mooiere school van te maken!
Vriendelijke groet,
Ronald van Leeuwen

Het team van De Piramide wenst u een mooie zomervakantie toe en graag tot 2 september 2019!

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
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Ineke van Rijn

Ineke van Rijn

Kimberley Beukers

Kimberley Beukers

1-2C

Corinne Olsthoorn
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Groep
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Willem van Dijk

Micheline

Micheline

Willem van Dijk
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Barbara Doornekamp
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8B

Colinda Rodenburg
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Taalspecialisme

Ivon v/d Horst

Rekenspecialisme

Marjolein Luksemburg

Gedragsspecialisme
Gym

Ellen Houdijk

Ellen Houdijk
Natasja van Os

Muziek

Ellen Houdijk

Trias (ovb)

IB

Barbara Doornekamp
Helen Jutte

Trias (ovb)
Barbara Doornekamp
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BC

Liedewij van Zwol

Adjunct
Directeur

Vac
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Conciërge
Onderwijsassistenten

Maurice Bos

Maurice Bos
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Manon van Limbergen
Kimberley Beukers
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Dyonne van Boheemen

Maurice Bos

