Nummer 3

19 oktober 2018
Belangrijke data

22 t/m 26 oktober: herfstvakantie
29 oktober: luizencontrole
5 november: Schilp-ochtend (sportochtend groep 7&8)
14 november: studiedag team (school gesloten)
Volgende nieuwsbrief: 16 november 2018

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
In gesprek met….
In de afgelopen weken heeft de directie met ouders gesproken, van de groepen waar nog geen
reguliere (vaste) bezetting is. Deze informatiemomenten, waren een vervolg op de bijeenkomsten
van vorig jaar, waarin we toen de huidige bezetting van deze groepen hebben toegelicht. Voor de
ouders van groep 6a hebben we gisteravond nog een bijeenkomst gehad, om het e.e.a. toe te lichten
en elkaar te horen. Fijn dat er zoveel betrokken ouders zijn geweest op al deze informatiemomenten.
NIO
Vandaag, 19 oktober, hebben de leerlingen van groep 8, de NIO-toets gemaakt. Deze toets staat voor
Nederlandse Intelligentietest Onderwijsniveau. De opbrengsten van deze toets worden gebruikt als
handreiking voor het VO-schooladvies. Maar niet alleen deze toets is van belang bij de
totstandkoming van een schooladvies. Via de volgende link, krijgt u een beeld van ons adviesbeleid.
http://www.bsdepiramide.nl/documenten/SCHOOLdocumenten/Overstap%20PO-VO.pdf

Nieuwsbrief….
Wellicht merkt u dat de nieuwsbrief niet elke keer zo gevuld is. De reden hiervan is, dat de schoolapp van “Social Schools” voornamelijk gebruikt wordt om te communiceren. Tijdens diverse
activiteiten, staat er al gauw een bericht op onze app.
Om niets te missen, dient u dus het correcte emailadres door te geven aan de leerkracht (als u dit
nog niet heeft gedaan). Vergeet ook niet bij een wijziging van uw emailadres, deze wijziging ook weer
door te geven.

We wensen alle kinderen en hun ouders een fijne…..

Tot de 29e !!

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

