Nummer 4

16 november 2018
Belangrijke data

26 november: MR-vergadering
27 november: informatieavond VO (ouders groep 8);uitnodiging volgt
30 november: rapport mee
5 december: Sinterklaas!
6 december: 10 min-gesprekken
6 december: adviesgesprekken groep 8 (let op: 11 december onder voorbehoud)
20 december: kerstviering
21 december: school uit om 12.15 uur (start kerstvakantie)
Volgende nieuwsbrief: 14 december 2018

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
Vertrek
Vanaf 1 januari 2019 zal Faridy Muzo, onze TSO-coördinator, haar werkzaamheden bij ons
beëindigen. Faridy is in dienst van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) die bij ons de TSO
(Tussenschoolse opvang of ander gezegd: “de overblijf”) organiseert.
Door een wijziging in de organisatie binnen de SRK, vervallen functies of worden functies anders
ingedeeld. Voor Faridy betekent dat zij dus een andere functie binnen de SRK krijgt en haar functie
hier op school, als TSO-coördinator, wordt overgenomen door een andere medewerker vanuit de
SRK. Op dit moment is nog niet bekend, wie dat zal zijn.
We danken Faridy voor haar inzet en wensen haar succes toe met haar nieuwe werkzaamheden
binnen de SRK.
Onze gymleerkracht, Vincent Weerdenburg, die op de dinsdag bij ons werkt, gaat ons m.i.v. 1 januari
2019 verlaten. Vincent breidt zijn huidige werkzaamheden in het Montessori-onderwijs uit.
Het werven van een opvolger is inmiddels al in gang gezet. We wensen Vincent veel succes toe in zijn
nieuwe werkkring.
Oudergesprekken
In de bovenstaande kalender (zie ook onze jaarplanning) staan de oudergesprekken genoemd, n.a.v.
het rapport. Deze gesprekken zijn “facultatief”. Dat wil zeggen, al naar gelang u of de leerkracht een
gesprek noodzakelijk vindt, kan er een afspraak volgen.

Jaarplanning
Nu het feest van Sinterklaas en de viering van Kerstmis er weer aankomen, willen we u helpen
herinneren, dat de schooltijden op 5 december (woensdag) niet anders zijn. Wat betreft de tijden op
20 december: de ochtend duurt tot 12.15 uur en de middagtijd verschuift naar de avond. (’s middags
zijn de kinderen dan niet op school, maar zijn ’s avonds weer aanwezig voor de avondactiviteit).
In onze jaarplanning kunt u dit ook terugvinden.
Via deze link komt u bij de jaarplanning:
http://www.bsdepiramide.nl/documenten/schooldocumenten/jaarplanning%20ouders%2020182019.pdf
TSO-nieuws:
Voor inschrijving, wijziging of opzegging van een abonnement graag via afdeling plaatsingen regelen.
Email: plaatsingen@kinderopvang-plein.nl of via telefoonnummer 0707920103.





Nieuwe regels voor de ouders die een abonnement hebben en een extra dag willen. U hoeft
geen strippenkaart te kopen, uw kind mag extra overblijven en dit wordt door de
overblijfmedewerker genoteerd. De extra dagen worden aan het eind van de maand
doorgestuurd naar afdeling financiën en krijgt u een extra rekening vanuit de SRK. Dus GEEN
STRIPPENKAART voor abonnementhouders.
“Sport 4 Kids”- activiteiten worden na de kerstvakantie aangeboden. Exacte startdatum volgt
nog.
We zijn na de herfstvakantie gestart met het bieden van activiteiten tijdens de TSO. Dit vindt
plaats tijdens het buitenspelen. De kinderen schrijven zich in via een intekenlijst, deze wordt
bijgehouden door de overblijf medewerker.
We bieden 3 verschillende soorten activiteiten.
Creatief,
Techniek/ Constructie,
Sport Spel en Bewegen

Mocht u naar aanleiding van bovengenoemde informatie, vragen hebben dan kunt u
maandag ochtend tussen 8:30-9:00 uur bij mij terecht in de welzijnsruimte.

Faridy Muzo
TSO-coördinator

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

