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Belangrijke data:

5 september:    Start schooljaar 20220-2023
13 september:  Algemene ouderavond
20 september:  Streetwise
21 september:  Koffieochtend

Start nieuwe schooljaar
De kop is eraf. Het nieuwe schooljaar is weer
begonnen.
Iedereen heeft, hopelijk, genoten van een
welverdiende vakantie.

De afgelopen week zijn alle leerkrachten weer op
school geweest om het nieuwe schooljaar voor te
bereiden. Tevens zijn er twee studiedagen geweest
om nieuwe leermethodes te bespreken en
gezamenlijk lessen voor te bereiden.
Dit schooljaar willen wij ons onderwijs versterken
door de inzet van een nieuwe taal- en
rekenmethode. Voor rekenen maken wij de
komende periode gebruik van Getal en Ruimte
junior. Een eenduidige en realistische
rekenmethode, die onze leerlingen ondersteunt bij
het zetten van een volgende stap.
Voor taalverzorging) maken wij de komende
periode van Plezier in Taal (PIT) Voor veel van onze
leerlingen is taal en woordenschat de sleutel tot
schoolsucces. Het is ons dan ook veel waard om
hierin te blijven investeren.

We gaan er weer voor.

Nieuwe collega
Dit schooljaar staat er een nieuwe collega op onze
school. Haar naam is Maaike Langenkamp. Zij geeft van
maandag t/m vrijdag les aan groep 5.  Wij wensen
Maaike veel succes.

De Gezonde school
Dit schooljaar geven wij een vervolg aan de start
van De Gezonde School, zoals deze in schooljaar
2021 - 2022 plaatsvond.

Onze overtuiging is, nog steeds, dat gezonde
leerlingen beter leren.
Vanaf 6 september starten we weer met schoolfruit.
Elke dinsdag, woensdag en donderdag hoeven de
leerlingen daarom geen fruit mee te nemen. het
schoolfruit wordt geleverd tot en met januari 2023
Tevens hebben alle leerlingen weer een waterfles.
Ook dit jaar willen we het drinken van water weer
promoten.
Als laatste zijn er een aantal lesactiviteiten gepland.
Het betreft dan bijv. geur en smaaklessen.

Koffiemomentje
Woensdagochtend 21 september as. nodigen wij
ouders uit om  vanaf 08.30 uur tot 09.15 uur een
kop koffie te komen drinken bij ons op school.
Tijdens dit koffiemoment kunnen we met elkaar in
gesprek over de gang van zaken bij ons op school.
Alle feedback is welkom.

Schoolgids schooljaar 2022 - 2023
Vrijdag 9 september as. ontvangen alle ouders van
nieuwe leerlingen een nieuwe schoolgids. Voor
overige ouders geldt dat zij de nieuwe schoolgids
kunnen vinden op de website van onze school.

Ouderavond 13 september
Graag nodigen wij u uit op onze algemene
ouderavond. Deze vindt plaats op dinsdag 13
september.

18.45 - 19.00: Inloop
19.00 - 19.30: Ontwikkelingen op SBO De Piramide
19.30 - 19.45: Pauze
19.45 - 20.15: Uitleg in de groepen
20.15: Einde

Wij hopen iedereen deze avond te ontmoeten. Er
zijn immers meer dan voldoende ontwikkelingen in
en om de school om met u te delen.

Tot dan.


