
Nieuwsbrief 
december 2020 
Belangrijke data 
-4 december Sinterklaasviering school tot 12.00  
-18 December Kerstontbijt in de eigen klas,  tot 15.00  
-19 december 2020 t/m 3 januari 2021 kerstvakantie 
-4 januari studiedag, leerlingen zijn vrij 
 

Dinsdag 5 januari 2021 eerste schooldag 
 van het nieuwe jaar. 

 
Wat een jaar 
Wat een raar jaar is het geweest. Een jaar dat aan de ene 
kant, snel voorbij is gegaan en aan de andere kant vol met 
gebeurtenissen die invloed hebben op onze dagelijks leven. 
Een jaar waarin de invloed van het Coronavirus enorm is 
geweest op het leren en welbevinden van onze leerlingen. Een 
jaar waarin wij ons, veelal, opnieuw moesten uitvinden. 
Thuisonderwijs, hybride onderwijs en Google Classroom 
waren termen die wij dit jaar inhoud hebben gegeven.  
Alle collega’s werkzaam op SBO de Piramide hebben binnen 
dat wat mogelijk was, vormgegeven aan onderwijs dat 
passend was bij de onderwijsbehoeften van uw zoon of 
dochter. Geen leerling is uit het oog verloren. Dit verdient een 
groot compliment. 
De afgelopen maanden waren intensief, maar ik denk dat ik 
namens collega’s spreek als ik het volgende veronderstel: Met 
alle inzet van de wereld hebben wij geprobeerd het verschil 
voor uw zoon of dochter te maken en met evenzoveel energie 
zullen wij dit ook in het nieuwe jaar weer doen. 
Namens alle collega’s van SBO De Piramide wens ik u goede 
feestdagen en een goed 2021.  
 

 
Nieuwe collega 
Vanaf 1 december werkt juffrouw Paola bij ons op school. Zij 
gaat zich de rest van dit schooljaar richten op het 
leesonderwijs van onze leerlingen. Door haar extra in te 
zetten, willen wij eventuele leerachterstanden, opgelopen 
door de scholensluiting inhalen. 
Juffrouw Paola zal werken op maandag, woensdag en vrijdag 
leerlingen gaan begeleiden. 
 

Aanpassing Corona maatregelen  
Helaas neemt het aantal collega’s, binnen de stichting 
Floresonderwijs, dat vanwege Corona gerelateerde 
gezondheidsklachten thuis moet blijven weer toe. 
Hierdoor wordt het moeilijker om invallers te vinden die, bij 
afwezigheid van een juf of meester, een groep kunnen 
vervangen. Hiernaast geldt dat er maar een select groepje 
leerkrachten heeft aangegeven om in het SBO te 
willen/kunnen invallen. 
Om ons beter op eventuele afwezigheid van leerkrachten voor 
te bereiden en in gevallen dat er geen invaller voorhanden is, 
willen wij het volgende met u delen: 

1. In uiterste gevallen zal/kan de school overgaan tot 
thuisonderwijs. 

2. Ouders van een betreffende groep worden zsm 
geïnformeerd. Dit kan zowel telefonisch als via ons 
ouderportaal: BasisOnline.  

3. Op de eerste dag van de afwezigheid van een collega, 
ligt er een huiswerkpakket klaar. Dit kan op school 
worden opgehaald. 

4. Op onze site: 
http://www.sbodepiramide-arnhem.nl/, wordt per 
onderdeel van het huiswerk een korte instructie 
geplaatst. 

5. Leerlingen nemen het thuiswerk weer mee naar 
school op de eerste dag dat hun juf of meester weer 
aanwezig is. 

NB; Op de website van de school kunt u zien op welk moment 
een collega weer aanwezig zal zijn of er evt. toch vervanging 
is. 
 
Natuurlijk hopen wij dat, in deze nieuwe werkelijkheid, 
bovenstaande zich niet vaak zal voordoen. 
 

Boerderijschool 
1 december is de laatste keer voor de groep van juf Fatma. 
Volgende periode gaat de groep van Bea en Esther .De data 
zijn: 15 december, 12 januari, 16 januari en 9 februari. 

Bijzondere maand in bijzondere tijd 
 
Sint 4 december 
8.45-9.00 
Intocht Sinterklaas. Iedereen zit 
in de klas en heeft een 
uitnodiging ontvangen om naar 
de intocht van Sinterklaas te 
kijken. Sinterklaas zit in zijn 
kantoor en zegt iedereen gedag. 
Een leerkracht heet Sinterklaas welkom. Opeens is er een 
huilend pietje en die zegt nooit meer rommel te maken in de 
klas, maar het pietje wilde zo graag lezen, schrijven, knippen 
enz. Want bij ons op school staan zulke mooie boeken, 
hangen mooie knutsels, liggen mooie werkjes enz. Leerkracht 
beloofd Sinterklaas een thuis/huiswerkpakket te sturen en zo 
komt alles weer goed.  
Hierna digitale klasbezoeken 
 
Kerst 18 december 
Ook de manier van het kerstontbijt en programma zijn door 
Corona anders. Alle kinderen moeten deze dag gewoon tot 
15.00 uur  naar school. 
Er volgt nog een duidelijke  brief met het programma. 
 
 
 

http://www.sbodepiramide-arnhem.nl/


 

Vooruit kijken 
2021 wordt een spannend en uitdagend jaar. Een jaar waarin 
meer duidelijk zal worden over volgende zaken: 
-Nieuwbouw van SBO De Piramide. Op dit moment is er een 
programma van eisen opgesteld. In dit programma wordt, 
basis van onze visie, pedagogische en didactische 
uitgangspunten vorm gegeven aan een nieuw gebouw. Als het 
programma van eisen door de gemeente wordt goedgekeurd 
volgt het programma van aanpak. Vanaf januari zullen wij u 
dan ook maandelijks op de hoogte houden van de voortgang. 
 

 
 
-Samenwerking met SBO de Horizon. In 2021 zal de 
voorgenomen samenwerking met SBO De Horizon nog meer 
vorm krijgen. Gezamenlijk zijn we immers nog beter in staat 
om goed onderwijs aan uw zoon of dochter te geven. 
 
-(individuele) ontwikkelingen van leerlingen. Het jaar 2020 
heeft veel invloed gehad op de leerontwikkeling van onze 
leerlingen. Wij zullen er alles aan doen om de ontwikkeling 
van uw zoon of dochter te stimuleren zodat een achterstand 
kan worden ingelopen.  
Vanuit de gedachte dat ieder kind kan leren, willen wij, ook, in 
2021 het verschil maken. 
 

Afwezigheid meester Koen  
In het eerste deel van 2021 zal meester Koen afwezig zijn. Hij 
maakt gebruik van het nieuwe vaderschapsverlof. Dit 
betekent dat hij zes weken kan genieten van de geboorte van 
hun zoon of dochter.  
Meester Koen wordt, in deze periode vervangen door 
juffrouw Sabine. Zij werkt, op dit moment, op SBO de Dijk in 
Wageningen en zal, vijf dagen in de week, meester Koen 
vervangen. Wij hopen dat wij hiermee voldoende continuïteit 
kunnen bieden aan de leerlingen uit groep 6/7. 

 
Informatie VO 
Voor de ouders van de leerlingen in groep 8 gaan de 
scholenmarkten van het VO dit jaar helaas niet door.  
Om ouders toch de kans te geven om een beeld van de VO 
scholen te krijgen is de volgende website online: 
www.kiesjenieuweschool.nl 
Op deze website presenteren de VO scholen in de regio zich 
d.m.v filmpjes en er staat nog veel meer informatie op de site 
om een goede keuze te maken voor het VO.  
Wij staan natuurlijk ook klaar voor uw vragen over het VO. 
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