
  

  

 

 

 

 

 

 

Nummer 3                   18 oktober  2019 

Belangrijke data 
21 t/m 25  oktober: Herfstvakantie 

28 oktober: Gemeenschappelijke studiedag – kinderen vrij 

4 november: Studiedag PBS – kinderen vrij 

6 november: Stakingsdag – kinderen vrij 

29 november: Rapport mee 

5 december: viering Sinterklaas - continurooster 

10 en 12 december: facultatieve oudergesprekken 

 
 

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs 
 

 
Staken  
Wellicht heeft u in de media vernomen dat op woensdag 6 november gestaakt gaat worden. De 

stakingsdag is gepland op woensdag 6 november in Den Haag, omdat 
de Tweede Kamer dan de onderwijsbegroting voor 2020 behandelt. 
Wilt u hier alvast rekening mee houden? De stakingsbereidheid onder 
de leerkrachten is groot vandaar dat De Piramide die dag gesloten is, er 
zal geen onderwijs gegeven worden. Wij verwachten dat u op deze dag 
zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen.  

 
Stichting Rijswijkse Kinderopvang stelt kinderopvangfaciliteiten ter beschikking op de stakingsdag 
voor ouders die reeds een contract afgesloten hebben met SRK. Eerst worden er plaatsen 
vrijgemaakt voor leerlingen met een contract bij SRK op woensdagen, dan voor leerlingen met een 
contract bij SRK voor andere dagen. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kunt u uw kind via de 
reguliere wijze (SRK-app) hiervoor aanmelden. 
 
Meer informatie over de staking: https://www.aob.nl/nieuws/landelijke-staking-basis-en-voortgezet-
onderwijs-op-woensdag-6-november/ 
 
 
Studiedagen  
Zoals u in de jaarplanning heeft kunnen lezen, staat er maandag 28 oktober en maandag 4 november 
een studiedag gepland.  
 
28 oktober is een gemeenschappelijke studiedag met andere scholen van de Laurentiusstichting in 
Rijswijk. Tijdens deze studiedag zullen we workshops gaan volgen die gegeven worden door collega’s. 
Op maandag 4 november gaan we verder met de leerlijn van PBS (positive behavior support). We 
gaan leren hoe de aanpak is van leerlingen die meer sturing vragen in hun gedrag. Hoe gaan we om 
met “moeilijk” gedrag, waar komt het gedrag vandaan en wat kunnen we er preventief aan doen? 
Een mooi vervolg op de aanpak die we tot u toe al schoolbreed uitvoeren.  

https://www.aob.nl/nieuws/landelijke-staking-basis-en-voortgezet-onderwijs-op-woensdag-6-november/
https://www.aob.nl/nieuws/landelijke-staking-basis-en-voortgezet-onderwijs-op-woensdag-6-november/


We begrijpen dat de studiedagen en de staking binnen in een korte periode extra vrije dagen 
betekenen voor de kinderen. De studiedagen zijn echter al lang bekend maar de stakingsdag komt 
hier nog eens bij! Voor het onderwijs en dus voor uw kind is het van belang dat de minister van 
Onderwijs goed luistert en overweegt wat er nodig is voor goed en kwalitatief onderwijs. We 
hopen dus dat u begrip heeft voor de vrije dagen van uw kind.  
 
Werving nieuwe directeur 
Op dit moment staat er een vacature uit voor een directeur op De Piramide. Na de herfstvakantie 
zullen de sollicitatierondes gaan beginnen. Wanneer er meer bekend is zullen we dit aan u 
mededelen. Hier zal echter nog wel enige tijd overheen gaan.  
 

 
 

 
Vacature groep 4B  
Hanna zal per 1 december niet meer werkzaam zijn op De Piramide. Dit is al enige tijd bekend bij ons. 
Daarom zijn wij al vanaf de eerste schoolweek op zoek gegaan naar een goede vervanger voor 
Hanna. Het is tot nu toe echter nog niet gelukt om een leerkracht te vinden voor groep 4B. We geven 
de moed niet op en zoeken gestaag verder naar die lieve, fijne, gezellige, begrijpende goede 
leerkracht voor de kinderen van groep 4B. We doen ons best! 
 

 
 
Tandarts 
Zaterdag 2 november gratis gebitscontrole voor kinderen!!  
U bent van 13:00 uur tot 16:00 uur als ouder/verzorger van harte welkom voor een gebitscontrole 
van uw kind/kinderen. Tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar zitten in uw basisverzekering en 
hiervoor is GEEN aanvullende verzekering nodig. 
Zien wij u dan? 
Locatie Rijswijk: 
Generaal Berenschotlaan 1U 
2283JE Rijswijk 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het team van De Piramide/Üp Kinderopvang – Brede School Stationskwartier 

 
 
 

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

http://www.bsdepiramide.nl/

