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Belangrijke data
28 januari: start afname Cito-toetsen (groep 3 t/m 7)
5 en 7 februari: oudergesprekken groep 1-2
6 februari: dansfestival Marimbahal (vanaf groep 5)

Volgende nieuwsbrief: 8 februari 2019

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
Nieuwe collega en een vertrekkende collega….
We zijn erin geslaagd om een nieuwe collega aan te nemen. Stefanie Oudshoorn gaat starten in
groep 5a, nu nog naast Adrienne Hendriks. I.v.m. haar beschikbaarheid staat Stefanie nu nog op
maandag en dinsdag in deze groep. Later zal zij haar werkdagen uitbreiden.
We wensen Stefanie een plezierige tijd toe op De Piramide.
Na een korte periode bij ons werkzaam te zijn geweest, gaat Annemieke v/d Pligt (IB’er groep 1 t/m 5
en leerkracht gr. 1-2B) ons verlaten. Inmiddels staat er een vacaturemelding uit.
We danken Annemieke voor de inzet en wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdaging!
Ter herinnering
Mocht u uw kind nog willen aanmelden, voor groep 1-2, dan moeten we u helaas mededelen dat dit
schooljaar (2018-2019) deze groepen geen plek meer hebben. Wat betreft de ruimte in de groepen
1-2, voor het schooljaar 2019-2020, kunnen we u mededelen, dat in dat jaar nog een enkel plekje
beschikbaar is, voor een broertje/zusje. Denkt u eraan om uw kind dan op tijd aan te melden. Het zal
niet lang duren voor dat dit schooljaar ook geen plek meer heeft voor kinderen die in groep 1-2
zouden moeten starten.
Gezocht…
De TSO is op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden om op actieve wijze kinderen te begeleiden,
tijdens hun middagpauze. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anjana (TSO-coördinator van de
SRK), via email: tsopiramide@kinderopvang-plein.nl. Voor uw inzet ontvangt u een vergoeding!

Met vriendelijke groet,
Het team van De Piramide/De wereldreizigers – Brede School Stationskwartier
Kijkt u ook eens op de vernieuwde website of de school-app voor de meest actuele
informatie!www.bsdepiramide.nl

