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Belangrijke data: 
 
- 16 oktober afsluiting kinderboekenweek 
- 19 oktober t/m 1 november herfstvakantie 
- 4 november schoolontbijt 
- 4 november oudergesprekken groep 1 t/m 8 

 
Docenten Rozet 
Sinds begin van dit schooljaar werkt SBO de Piramide samen 
met Rozet, de bibliotheek van Arnhem.  
Een aantal van hun docenten bedenken lessen voor ons 
techniekatelier en geven deze samen met de leerkrachten op 
dinsdag en donderdag.  
De lessen worden gegeven aan leerlingen uit de groepen 5 tot 
en met 8. 
De afgelopen vier weken was het thema: De Stroomkring. Met 
behulp van schakelaars, batterijen, lampjes, bellen ed hebben 
onze leerlingen diverse stroomkringen gebouwd. Tevens is er 
aandacht besteed aan de vraag: Welke materialen geleiden 
stroom. Onze leerlingen ervaren de lessen als leuk en 
leerzaam. 

 
 

Kinderboekenweek 
Donderdag 1 oktober hebben wij de Kinderboekenweek 
geopend.  
Een aantal bekende illustratoren heeft, aan de buitenkant van 
onze klaslokalen, illustraties getekend met het thema van de 
Kinderboekenweek. Het thema is: “En toen…..”  
Vrijdag 16 okt. as sluiten wij de Kinderboekenweek af. 
 

 

 

Belang van Basisonline vooral nu 
Helaas zijn we er achter gekomen dat er vrij veel ouders nog 
geen gebruik maken van ons ouderportaal ”Basisonline” 
Door de Corona maatregelen kan het helaas vaker voorkomen 
dat wij later op de dag of juist vroeg in de ochtend, ( na 17.00 
uur of voor 8.00 uur) een melding online moeten zetten, 
omdat er een leerkracht ziek is en er geen vervanging mogelijk 
is. Als u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan kan 
het voorkomen dat wij u niet op tijd kunnen bereiken om dit 
door te geven. 

 
Programma van eisen (Nieuwbouw SBO De Piramide) 
Zoals misschien al bekend en in het filmpje over onze school 
(op de website) te zien is gaan wij een nieuwe school bouwen. 
Via de de Nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte 
houden van de vorderingen rondom de nieuwbouw.  
Tevens zullen wij jullie, langs deze weg, om input vragen als 
dat nodig is. Wij hopen dan op een grote respons. 
 
Op dit moment is de situatie zo dat wij gestart zijn om het 
programma van eisen in te vullen. Dit betekent dat wij, vanuit 
onze visie, antwoord geven op vragen als: 
-Wat zijn de DO’S en DON'TS in een nieuw schoolgebouw? 
-Wat willen we behouden? 
-Welke sfeer moet het gebouw hebben? 
-Hoe komt het gebied rondom de school eruit te zien? 
 
Als het PvE klaar is wordt er een plan van aanpak gemaakt. Dit 
betekent bijv. dat er een architect wordt gezocht die onze 
ideeën vorm kan geven.  

 
School en Corona 
Op woensdag 4 november vinden de eerste oudergesprekken 
plaats. Om dit zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, hebben 
wij het volgende bedacht: 
-Er mogen max. twee ouders bij  het oudergesprek aanwezig 
zijn. In de klas houden ouders en leerkracht(en) 1,5 meter 
afstand. 
-Ouders maken gebruik van verschillende ingangen. Zo komen 
ouders elkaar, in de school, zo min mogelijk tegen. 
 
Aankomende week ontvangt u een uitnodiging voor dit 
oudergesprek. 

 
 

Let een beetje op elkaar. 

 


