Nummer 2

21 september 2018
Belangrijke data

25 september: MR-vergadering
1 oktober: Monique van Lieshout (1-2D) gaat met pensioen
3 oktober: start Kinderboekenweek
3 t/m 5 oktober: schoolkamp groep 8 (Austerlitz)
12 oktober: afsluiting Kinderboekenweek
12.15 uur -13.00 uur: open huis, groep 1 t/m 4
15.30 uur -16.15 uur: open huis, groep 5 t/m 8
17 oktober: studiedag team (school gesloten)
22 t/m 26 oktober: herfstvakantie
Volgende nieuwsbrief: 19 oktober 2018

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
Personele bezetting
Gisteren heeft u in de app informatie ontvangen over de bezetting in groep 5. We blijven ons
inzetten om de vacatures structureel in te vullen. Over de ontwikkelingen, aangaande de invullingen
van de vacatures, houden we u op de hoogte.
Even voorstellen…
Sinds dit schooljaar hebben we een aantal nieuwe collega’s. Zij stellen zich aan u voor.
Ik ben Annemieke van der Pligt, ik woon sinds kort in Zoetermeer en ik ben
vanaf dit schooljaar (2018-2019) werkzaam op De Piramide.
Ik heb zelf een aantal jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs en
daarnaast was ik stagebegeleider en taalcoördinator. Sinds vorig schooljaar
ben ik werkzaam als intern begeleider, hier heb ik ook een opleiding voor
gevolgd. Momenteel volg ik een studie voor remedial teacher om kinderen
nog beter te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.
Op maandag en dinsdag ben ik aanwezig als intern begeleider voor de
groepen 1 t/m 5 en op vrijdag sta ik voor de klas in groep 1/2b. Hèlen Jutte
blijft IB-er van de groepen 6, 7, 8.
Als intern begeleider zijn wij er o.a. voor het ondersteunen en begeleiden
van de leerkracht waar nodig is op het gebied van de leerlingenzorg.
Meer informatie over de interne begeleiding en leerlingenzorg kunt u terug vinden in de schoolgids.

Mijn naam is Manon van Limbergen en ik ben de onderwijsassistent van groep 5
t/m 8. Ik ben op maandagochtend, dinsdag en donderdagochtend aanwezig.
Je kunt mij in en rondom de klas vinden, waar ik individuele leerlingen of
groepjes begeleid. Zo is er meer tijd en aandacht voor kinderen die meer
ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Daarnaast geef ik in sommige
groepen verkeer, handvaardigheid of begeleid ik met maken van muurkranten.

Mijn naam is Kimberley Beukers, ik ben 22 jaar oud. Sinds dit schooljaar werk ik op De Piramide als
onderwijsassistent. Hiervoor ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op verschillende
peuterspeelzalen in Den-Haag; ook heb ik veel ingevallen als onderwijsassistent op verschillende
basisscholen in Den-Haag.
Mijn werkdagen op De Piramide zijn dinsdagochtend, woensdag en donderdag. Op deze dagen
ondersteun ik de onderbouwgroepen: groep 1 tot en met groep 4.

Mijn naam is Hanna Venderbos en sinds dit schooljaar ben ik groepsleerkracht van groep 4b op
basisschool De Piramide.
Ik ben 22 jaar en woon in Den Haag. Ik ben net afgestudeerd. Ik heb de Academische Pabo gedaan.
Dit betekent dat ik naast de Pabo, ook Pedagogische Wetenschappen heb gestudeerd aan de
Universiteit van Leiden. Naast dit werk ben ik actief als trainster bij turnvereniging Die Haghe. Ik geef
nog altijd met veel plezier turnlessen aan meisjes van 6 tot en met 16 jaar. Ik houd verder van reizen,
lezen, afspreken met vriendinnen en lekker eten. Anderen beschrijven mij als een gezellig, positief en
betrokken persoon. Ik hoop dat ik deze eigenschappen ook laat/zal laten zien op De Piramide. Ik heb
het in ieder geval tot nu toe erg naar mijn zin hier en ik verwacht dan ook een geweldig schooljaar!

Met pensioen…
Na 45 jaar inzet voor het onderwijs op De Piramide, gaat Monique van Lieshout van haar
welverdiende pensioen genieten.
We danken haar voor al het werk wat zij heeft verricht om een bijdrage te leveren aan het onderwijs
van 4- en 5-jarigen. Op vrijdag 28 september viert zij een feestje met de kinderen.

Vanaf 3 oktober t/m 12 oktober besteden wij aandacht op school aan de Kinderboekenweek. Dit jaar
is het thema: “Vriendschap-Kom erbij!”.
Op 12 oktober bent u van harte welkom bij het “Open Huis”!
Ook thuis kunt u aandacht besteden aan het lezen en natuurlijk niet alleen tijdens de
Kinderboekenweek.
Via onderstaande link, komt u terecht op de website van de Kinderboekenweek.
https://www.kinderboekenweek.nl/

KEI Rijswijk: “Samen aan de slag!”
Schoolreis regeling:
KEI Rijswijk heeft de schoolreis/werkweek regeling voor de gezinnen met een ooievaarspas. Deze
regeling kan voor de basisschool tot 50 euro schoolreis kosten vergoeden en voor de middelbare
school tot 200 euro vergoeden! Op de site staat beschreven hoe deze vergoeding in zijn werk gaat.
https://www.keirijswijk.nl/regelingen/schoolreisregeling
Hierbij is het van belang om te weten dat KEI Rijswijk de betalingen rechtstreeks overmaakt naar
school en niet naar de ouder zelf.

Computer regeling:
Voor leerlingen in de leeftijd 10 t/m 13 jaar kan er een computer worden aangevraagd. Hiervoor is
een pro-forma nota nodig. Ook geef ik ouders graag de tip om te kijken welke computer/laptop het
voortgezet onderwijs aanbeveelt zodat hier alvast rekening mee gehouden kan worden.
voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.keirijswijk.nl/regelingen/computerregeling

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

