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Locatie Groenewoud:
Eikenlaan 88 D – 3203 BM Spijkenisse – 0181-622765
Locatie Schenkel:
Rijnlaan 25 - 3207 PE Spijkenisse – 0181-611121

Beste ouders en verzorgers,
Voor De Piramide is dit schooljaar een zeer belangrijk jaar. De
inspectie heeft de school op 22 november met een bezoek
vereerd. Ondanks dat zij dik tevreden waren met wat ze
hebben gezien heeft de Piramide toch een onvoldoende
gekregen. Waarom ? De eindtoets van groep 8 was beneden
de te verwachten schoolnorm. Dit heeft u allemaal kunnen
lezen in het speciaal uitgegeven
bulletin
over het
inspectiebezoek en de reeds ingezette interventies.
Een leerkracht met focus en ambitie, dat heeft elk kind nodig.
En die leerkracht heeft groep 8 de afgelopen jaren gehad.
Annemieke Mori is betrokken, passievol, heeft oog voor elk
individueel kind, is positief, duidelijk, gestructureerd en heeft
vooral het hart op de juiste plaats.
Ik ben me, als directeur van De Piramide goed bewust van de
grote verantwoordelijkheid die op haar schouders rust.
Wetende dat ze voor een enorme klus stond bij de start van
dit schooljaar. Haar groep 8 naar een groene score brengen.
Samen met Emila Bijl van bureau Helder zijn onze doelen
scherp gesteld. We hebben de doelen op leerlingenniveau,
groepsniveau en schoolniveau vastgesteld.
Doelbewust hebben we een traject ‘Hoe genereren we
goede eindopbrengsten? ‘, gestart. Diane Amelo als intern
begeleider en Frida Sellis als onderwijsassistent zijn degenen
die samen met Annemieke keihard hebben gewerkt. Voor elk
kind werd voor het hele schooljaar een persoonlijk leerplan
gemaakt. In dit leerplan zijn de vragen ‘wat kan je? ’( op basis
van de resultaten) en ‘waar wil je naartoe?, vertaald in
leerlingenambitie. Met de ouders samenwerken om de
leerlingen uit te laten stromen waar ze tot hun recht komen.

www.depiramidespijkenisse.nl

EVENEMENTEN
17-7 laatste schooldag

2-9 1e schooldag nieuwe
schooljaar
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Daarnaast verdient het hele team ook een dikke pluim! De
inzet om samen te werken aan kwaliteit, niet alleen op
didactisch gebied (goede resultaten), maar ook op
pedagogisch vlak met de schoolbrede aanpak van gedrag.
Breed
gedragen
en
vanuit
een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid werken we gestaag aan onze doelen.

U heeft de groepsverdeling en de groepsinzet ontvangen. Op
basis van getallen (leerlingenaantal) , formatiemogelijkheden
én ruimte (klaslokalen) hebben we geprobeerd een
evenwichtige groepsverdeling te maken voor het volgende
schooljaar. Dat het niet eenvoudig is bleek al in januari. De
aangekondigde veranderingen in het gebied Elementen, Het
Land, De Haven en Schenkel zijn van directe invloed op de
keuzes die de directies, teams en medezeggenschapsraden
moeten maken van beide scholen. Keuzes die mogelijkerwijs
niet goed kunnen vallen. Wat wij proberen is géén enkel kind
tekort doen. Wij willen het onderwijs waar wij voor staan door
laten gaan op een wijze die bij uw kind en de visie van de
school staat. Dus garant blijven staan voor de kwaliteit van ons
onderwijs.
Dat de keuze van team en de medezeggenschapsraad niet
altijd uw keuze is, begrijpen we. Alleen is het niet altijd mogelijk
iedereen van dienst te zijn. Door intensief samen te werken met
de Hoeksteen, de gemeente en betrokken ouders proberen
we de (mogelijke) problemen in de toekomst het hoofd te
bieden. Wij houden u op de hoogte van veranderingen die
gedeeld mogen worden vanuit de gemeente en de scholen.
Tenslotte zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw
kind. Maar moeten we ook meebewegen met de gevolgen
van de snelle oplevering van de nieuwe wijken, toename van
nieuwe leerlingen (jonge kleuters maar ook zij-instromers
vanwege verhuizingen) en ruimtecapaciteit.
Einde van het schooljaar ontvangt uw van ons de 3e
gezamenlijke Hoeksteen-Piramide informatiebrief.
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Groepsindeling op locatie Groenewoud:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1/2

Nicole Elders

Nicole Elders

Nicole Elders

Nicole Elders

Nicole Elders

Groep 3/4

Nettie
Berkhuizen

Nettie
Berkhuizen

Nettie
Berkhuizen

Shurenska
Djinga (1)

Shurenska
Djinga (2)

Groep 5/6

Rinske van den
Broek

Belinda
Meulemans

Belinda
Meulemans

Rinske van den
Broek

Rinske van den
Broek

(adj.dir.)

(adj.dir.)

Jesse
Lockhorst(4)

Jesse
Lockhorst(4)

Jesse Lockhorst
(4)

Tim Sikkema

Joan Muyden

Tim Sikkema

Tim Sikkema

Annemieke
Mori

Annemieke
Mori

Annemieke
Mori (3)

Groep 7

Tim Sikkema

(lio-stagiaire)

Groep 8

Annemieke
Mori

Annemieke
Mori

Joan Muyden

Groepsindeling op locatie Schenkel:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

groep 1/2 a

Frida Sellis

Conny van Dijk

Conny van Dijk

Conny van Dijk

Conny van Dijk

Groep 1/2 b

Laura Baltazar

Laura Baltazar

Laura Baltazar

Moniek
Mekkelholt

Moniek
Mekkelholt

Groep 3

Georgia van
Hulst

Nadine Koning

Nadine Koning

Georgia van
Hulst

Georgia van
Hulst

Groep 4

Saskia
Westerink

Saskia
Westerink

Evelyn Sonders

Evelyn Sonders

Evelyn Sonders

groep 5/6

Yasmin
Bliekendaal

Yasmin
Bliekendaal

Yasmin
Bliekendaal

Yasmin
Bliekendaal

Yasmin
Bliekendaal

Frida Sellis (1)
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Afscheid van de minivierdaagse
In samenspraak met de medezeggenschapsraad hebben we
besloten om het volgende schooljaar NIET meer met de
minivierdaagse mee te lopen. De reden heeft o.a. te maken
met het feit dat de collega’s naast hun drukke
werkzaamheden zich ook moeten inzetten om de
minivierdaagse soepel te laten verlopen. Steeds meer scholen
hebben de keuze al gemaakt of gaan in de toekomst de keuze
maken.
Net zoals de reeds eerder afgeschafte avondvierdaagse
geven we ouders wél de gelegenheid om zelf de organisatie
op zich te nemen. Er lopen alleen géén leerkrachten meer
mee als begeleider.
Mocht u interesse hebben om de organisatie voor het
volgende schooljaar voor locatie Schenkel op u te nemen,
neem dan contact op Nadine Koning.
Voor locatie Groenewoud neemt de wijkvereniging van De
Sleutel de volledige organisatie op zich. U wordt op de hoogte
gehouden.

Ouderbijdrage
Ook dit jaar hebben wij de ouderbijdrage laag kunnen
houden. Een bedrag van € 47,50 inclusief schoolreis is mooi. Dat
het ons steeds meer moeite kost om de bijdrage te innen is ook
een feit.
Als school zetten we veel inspanning op het innen van de
gelden. Dit doen we ook om leuke activiteiten door te laten
gaan voor alle kinderen. De Piramide is er tot nog toe altijd in
geslaagd om rond de 98% van de ouderbijdragen te innen. We
hebben geen tekorten en blijven in de groene cijfers.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar geven we u de kans
om met de penningmeesteres afspraken te maken om het
bedrag in meerdere termijnen te betalen.

Werkweek schooljaar 2019-2020
Van woensdag 25 september tot vrijdag 27 september gaat
groep 8 op werkweek. De locatie is bekend. De leerlingen van
groep 7 hebben de werkweekbrief over de betaling van de
werkweek reeds ontvangen.
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Continurooster
Binnen Prokind starten in het schooljaar 2019-2020 de
Vogelenzang, Annie MG Schmidt én de Vuurvogel met een pilot
continurooster.
Op de Piramide is vooralsnog geen sprake van een
continurooster. Binnen het gebouw van De Sleutel hebben de
directies van de Mgr Bekkers, de Marimba en de Piramide
afgesproken gezamenlijk voor een continurooster te gaan als er
ook een naschools aanbod is tot 15.15 uur. Een naschools
aanbod in de vorm van programma’s op cultureel, kunstzinnig,
sport, muzikaal gebied én huiswerkbegeleiding. Dit aanbod is
dan voor alle basisschoolleerlingen. Of hier wel of geen kosten
aan worden verbonden is nog niet besproken.
In de Schenkel willen de Hoeksteen en de Piramide gelijk
optrekken. Aangezien de plannen rondom de samenwerking
voorgaan, staat het gesprek over een continurooster niet op
nummer 1 van ons to-do-lijstje.
Wij houden u op de hoogte.

Mediaopvoeding
Mediaopvoeding betekent je kind leren om kritisch en bewust te
gamen, internetten.
Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op jonge
kinderen. Ze weten feilloos hun favoriete filmpje of spelletje te
vinden op de tv, smartphone van mama of tablet van opa. Ze
vermaken zich er prima mee en als ouder heb je even je handen
vrij. Maar veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van
hun kinderen. Zitten zij niet te lang achter een scherm?
Jongeren weten optimaal gebruik te maken van social media. Ze
vinden elkaar razendsnel. Aan de andere kant is de sociale druk
bij jongeren om leuk gevonden te worden nog nooit zo groot
geweest als nu. Wij hebben gemerkt dat het ouders zorgen baart
en dat ouders veel vragen hebben.
Als school delen wij de zorgen van ouders en willen wij samen met
ouders de kinderen helpen om – van kleins af aan – gezonde
mediagewoontes te ontwikkelen.
Bureau Leefstijl zal ons begeleiden. Deze extern deskundige geeft
praktische tips en informatie, verzorgt
lessen en ook
ouderavonden.
Ouderavond 1: dinsdag 8 oktober 19.30u inloop – 21.00u
Ouderavond 2: donderdag 2 april 19.30u inloop – 21.00u
Wij vinden het van belang ouders te betrekken bij de lessen en
gaan ervanuit dat u aanwezig bent op de ouderavond.
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Onderwerp die besproken kunnen worden zijn:
➢ Algemene kennis over de online wereld van jongeren
➢ Korte inhoud van de lessen aan de leerlingen
➢ Ontwikkeling hersenen basisschoolkinderen en bijbehorend
risicogedrag.
➢ Hoe ga je in gesprek met je kind(eren) over sociale media.
➢ Welke regels stel je t.a.v. sociale media (en gamen) en hoe
pas je die toe ➢ Hoe signaleer je problemen bij je kind, welk
gedrag is kenmerkend
➢ Gedrag en bewustwording, groepsdruk.
Meer informatie hierover volgt nog!

Iepadvieswijzer groep 7
Op alle scholen van Stichting Prokind maken de leerlingen in
groep 7 de IEP-advieswijzer. De IEP-advieswijzer heeft voor de
school een signaalfunctie. Het wordt afgenomen om te
bepalen op welke gebieden leerlingen nog extra begeleiding
nodig hebben. De IEP-advieswijzer maakt deel uit van een
batterij aan instrumenten die de school helpt bij het
formuleren van een goed schooladvies richting het voortgezet
onderwijs. Tijdens het schooladviesgesprek dat plaatsvindt in
groep 8 vormen de CITO-LVS toetsen, IEP-advies wijzer,
Drempelonderzoek en het functioneren van uw kind in de
groep de basis voor het schooladvies.

School op Seef
Volgend schooljaar start de Piramide met het
verkeersprogramma SCHOOL OP SEEF. Doel een goede
aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan de
kinderen in de basisschoolleeftijd. Op een eigentijdse manier
in een veilige omgeving begeleiden we de leerlingen in hun
ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers.
Samenwerken binnen een gemeenschappelijk belang staat
binnen SCHOOL OP SEEF centraal. De verkeersveiligheid van
de kinderen is immers een gedeelde ( ouders en school)
verantwoordelijkheid.
Vanuit verschillende invalshoeken besteden we integraal
aandacht aan;
1. Fysieke maatregelen om de schoolomgeving en
schoolthuisroute veiliger te maken;
2. Theoretische en praktische verkeerslessen om de
vaardigheden, inzichten en zelfredzaamheid van de
kinderen in het verkeer te trainen en vergroten;
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3. Communicatie op opvoeders bewust te maken van
de ontwikkelingen en beperkingen van kinderen in
het verkeer en hun rol en verantwoordelijkheden
daarin;
4. Handhaving ( als dat nodig is) als laatste middel om
de verkeersveiligheid ‘af te dwingen’.
5. U heeft er dit jaar al wat van kunnen zien als uw kind
in groep 7 zit. We hebben mee gedaan aan het
Praktisch Verkeersexamen. Met een positief resultaat;
alle leerlingen zijn geslaagd!
Wat hebben we nodig: Een paar betrokken verkeersouders!
Naast de lessen die de vakleerkracht SCHOOL OP SEEF
samen met de leerkracht aan de groepen 1 t/m 8 geeft, is
er een interne verkeerscoach in het team. Zij heeft de
verkeersouders nodig om de school scherp te houden op
de veilige schoolomgeving, ze organiseert aanvullende en
ondersteunende activiteiten zoals een Dodehoek actie of
het Praktische verkeersexamen.
De activiteiten zijn 3 x per jaar. Mocht u interesse hebben, u
kunt zich opgeven bij Nadine Koning, leerkracht groep 3.

Schoolspot
Schoolspot (onderdeel van APS IT-diensten) is de software,
cloud en hardware-webwinkel voor leerkrachten,
medewerkers en (ouders van) leerlingen in het basis- en/of
speciaal onderwijs.
De voordelen van schoolspot op een rijtje:
• Voordelig
• Specifiek aanbod voor medewerkers en ( ouders van)
leerlingen in het basisonderwijs
• In samenwerking met bijna alle basisscholen in Nederland
• Legaal en veilig
• Altijd de nieuwste versies (het assortiment is altijd up-todate)
• Snel, downloads zijn direct beschikbaar en overige
bestellingen worden binnen 1 werkdag verzonden.
Neem vooral eens een kijkje op https://www.schoolspot.nl
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Email
In het huidige digitale tijdperk gaan ook wij als school steeds
meer gebruik maken van email i.p.v. brieven op papier in de
tasjes mee naar huis geven.
Mocht u de laatste tijd al mail van de administratie van de
Piramide hebben ontvangen, dan gaat alles goed. Heeft u
nog geen mails ontvangen dan gaat er iets niet goed. Wilt u
dan contact opnemen met de administratie? Dat kan met
Manja Bossers op locatie Schenkel (611121) of mailen naar
administratie-depiramide@prokind-scholengroep.nl

Social schools
Om de communicatie nog verder te verbeteren en te
vergemakkelijken gaan we na de zomervakantie van start
met “Social Schools”.
Social Schools bouwt school apps die de communicatie en
samenwerking bevorderen tussen school, thuis en andere
betrokkenen.
U kunt vast een kijkje nemen op de site van Social schools:
www.socialschools.nl
Natuurlijk gaan we dit stapje voor stapje invoeren en wordt u
op de hoogte gehouden van de voortgang.

Gymnastieklessen schooljaar 2019-2020:
Schenkel:
Woensdagmorgen 8.30 - 9.30 groep 3, vakleerkracht
9.30 – 10.30 groep 4, vakleerkracht
Maandagmorgen 11.00 –12.00 groep 5/6, Yasmin Bliekendaal
Groenewoud:
Dinsdagmorgen

11.30 - 12.30 groep 3/4, vakleerkracht
Deze leerlingen starten dinsdagmiddag
om 13.45 ( tot 15.15 uur).
Dinsdagmiddag
13.15 - 14.15 groep 5/6, vakleerkracht
14.15 - 15.15 groep 8, vakleerkracht
Woensdagmorgen 10.45 - 11.45 groep 7, Tim Sikkema
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Luizen pluizen
Op de locatie Schenkel zijn we op zoek naar luizenouders.
Deze ouders controleren na elke schoolvakantie alle
leerlingen op luizen. Zo kunnen we het beheersbaar houden
en zijn we er snel bij als er actie moet worden ondernomen.
Wilt u zich opgeven als luizenouder, dan kunt u langskomen
op locatie Schenkel, of bellen (611121) of mailen naar
administratie-depiramide@prokind-scholengroep.nl
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Schoolvakanties 2019-2020:
Herfstvakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Extra week ivm
studiedagen
leerkrachten

17-02-2020 t/m 21-02-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Goede
vrijdag/2epaasdag

10 en 13 april

Meivakantie

20-04-2020 t/m 05-05-2020

Hemelvaart

21 t/m 22 05 2020

Pinksteren

01-06-2019

Zomervakantie

16-07 t/m 28-08 2020

Namens het hele team van De Piramide wensen wij alle kinderen en hun
familie een hele fijne en zonnige zomervakantie toe.
De leerlingen van groep 8 wensen wij heel veel succes en plezier op hun
nieuwe school!
Wij verwachten alle kinderen, behalve groep 8 natuurlijk, weer fris en fruitig
terug op 2 september!
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