
  

  

 

 

 

 

 

 

Nummer 2              30 september 2019 

Belangrijke data 
2 oktober: Start Kinderboekenweek 

10 oktober: screening oudste kleuter logopedie 

18 oktober: Afname NIO groep 8  

11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek 

21 t/m 25  oktober: Herfstvakantie 

28 oktober: Studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij.  

 
 

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

 
Kinderboekenweek 

Reis mee is het thema van de Kinderboekenweek 2019, die loopt van woensdag 2 
t/m zondag 13 oktober waarin kinderboeken over voertuigen centraal staan.  
Voorlezen of zelf boeken lezen is van groot belang voor de taalontwikkeling van 
een kind. Kinderen die regelmatig voorgelezen krijgen of zelf boeken lezen 
hebben een grotere woordenschat. Dit is weer van belang voor het begrijpend 
lezen, een belangrijk vak op de basisschool. Veel lezen zal de schoolprestaties 
positief beïnvloeden. Middels de Kinderboekenweek proberen we de kinderen 
enthousiast te maken voor boeken.  

 

De oudervereniging heeft samen met teamleden de voorbereidingen getroffen voor de Kinderboekenweek. Zo 
zal groep 1 en 2 werken in de categorie vervoersmiddelen, groep 3, 4 en 5A in de categorie vakantie en groep 
5B, 6, 7 en 8 in de categorie openbaar vervoer. Tevens hebben we een aantal nieuwe  Kinderboeken binnen 
gekregen die aansluiten bij het thema “Reis mee!” 

Verder wordt er een wedstrijdelement ingebracht. De groepen 1, 2 en 3 gaan een  kleurplaat inkleuren, groep 4 
maakt een tekening over het thema en bij de groepen 5 t/m 8 bepaalt de leerkracht of de kinderen een verhaal 
moeten schrijven of een tekening gaan maken. Per klas is er een prijs te winnen! De jury zal bestaan uit 3 
ouders uit de oudervereniging en een illustrator. Verder zullen de hogere groepen gaan voorlezen voor de 
kinderen uit de lagere groepen. Kinderen voor Kinderen heeft weer een liedje gemaakt voor de 
Kinderboekenweek dat in alle groepen gezongen zal gaan worden.  
 
Vrijdag 11 oktober wordt de Kinderboekenweek met alle leerlingen afgesloten. Hiervoor zijn ook de ouders 
uitgenodigd. De juiste tijd volgt nog. Tijdens de afsluiting worden ook de leesboekjes verkocht van de oude 
Veilig Leren Lees methode.  Met de opbrengst kunnen wij weer leuke boeken aanschaffen voor de 
schoolbibliotheek zodat we onze collectie in de schoolbieb aantrekkelijk houden. Want leerlingen aan het lezen 
krijgen is een mooie uitdaging voor ons allemaal! 
 

 
 
 
 
 

Leesboekjes Veilig Leren Leesmethode 



 
Verkeer rondom de school 

Iedere dag maken 360 leerlingen samen met hun ouders en eventuele broertjes 
en/of zusjes hun gang naar school. Dit geeft veel drukte rondom de school. 
Leerlingen worden lopend, met de fiets en met de auto gebracht. Vooral de fiets en 
de auto zorgt soms voor onveilige situaties rondom de school. Kinderen en ouders 
die op de stoep fietsen en daarbij om kinderen en hun ouders heen manoeuvreren. 
Maar ook het brengen met de auto gebeurt niet veilig. Ouders parkeren hun auto 
dubbel, parkeren op de stoep of laten hun kind uitstappen aan de weg waardoor 
kinderen een fietspad en de weg bij school moeten oversteken. Regelmatig houden 
we ons hart vast of het wel goed afloopt.  

 
De directie krijgt regelmatig het verzoek van ouders om iets te doen aan de onveilige situatie die ontstaat door 
het wegbrengen van de kinderen met de auto. Wij hebben al een aantal keren de wijkagent gevraagd om te 
komen surveilleren en verder is de parkeerproblematiek bij de gemeente neergelegd. We zien namelijk dat de 
parkeerplaatsen rondom de school worden gebruikt door personen die geen binding hebben met de school 
maar bv hun auto heel de dag bij school parkeren en vervolgens naar het station lopen om de weg te vervolgen 
naar hun werk. Deze mensen overtreden geen wet want staan op een plek waar het vrij parkeren is maar 
houden ondertussen wel alle parkeerplekken bezet rondom de school. We hopen samen met de gemeente een 
oplossing te vinden met betrekking tot de parkeerproblematiek rondom de school.  

 
U als ouder kunt echter ook iets doen aan de onveiligheid rondom de school. U bent 
zelf verantwoordelijk hoe en waar u uw auto parkeert. Dit is helaas niet altijd mogelijk 
dicht bij de school en zult u dus verder bij de school vandaan moeten parkeren om uw 
kind te brengen of op te halen. Wilt u toch dichter bij de school staan, zorgt u dan dat 
dit ten alle tijden op een veilige manier gebeurt voor uw kind  maar ook voor andere 
kinderen van de school. U kunt er ook voor kiezen om uw kind op de fiets of lopend 
naar school te brengen.  
 

Veiligheid creëren rondom de school doen we met elkaar, dat kan de school niet alleen. Dus pak uw 
verantwoording in deze alstublieft.  
 
 
Schoolmaatschappelijk Werker 
De gemeente Rijswijk coördineert voor de scholen het Schoolmaatschappelijk werk. Zij hebben voor de 
vakantie de samenwerking met Schoolformaat beëindigd en zijn een samenwerking aangegaan met SMW+.  
Dit betekent dat wij Marieke Schulten van SMW+ als nieuwe schoolmaatschappelijk werker binnen onze school 
hebben. Hieronder treft u enige informatie met daarin tevens haar gegevens.  
 

 



Gemeenschappelijke studiedag  
Op maandag 28 oktober hebben de leerkrachten een gemeenschappelijke studiedag met scholen uit Den Haag 
en Rijswijk die aan de Laurentiusstichting zijn verbonden. Leerkrachten die zich ergens in gespecialiseerd 
hebben, zullen een workshop verzorgen voor collega’s van de andere scholen. We leren hierdoor van en met 
elkaar. Ook twee collega’s van ons team zullen zo een workshop verzorgen.  
De workshops waarop het team en andere collega’s zich onder andere konden inschrijven zijn Leesbevordering 
(groep 1 t/m 8), Thematisch werken in groep 1-2, positieve groepsvorming, Motorische Remedial Teaching, 
Leer(kracht) strategieën voor leren, Mindset in de klas (groep 5 t/m 8).  
De workshops worden op de verschillende scholen gegeven wat ons tegelijkertijd gelegenheid geeft om ook 
eens de werkomgeving van onze collega’s te bekijken.  
 
 

 
 
 

 
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/

