Nieuwsbrief
13 januari 2021
Belangrijke data
2 februari Biebbus
3 februari Voorleeswedstrijd
24 februari Adviesgesprekken groep 8
12 februari Feestochtend Kinderen 12.00 uur vrij
15 tot 28 februari voorjaarsvakantie/werkweek
Nieuwjaarswens

dat u dan zelf verantwoordelijk bent voor het vervoer van en
naar huis.
Hoe verder met afspraken, CITO ed.
Het is een ingewikkelde tijd. Hieronder een korte opsomming
van deze zaken en hoe wij hiermee om willen gaan.
- MDO’s: In de komende weken zouden er diverse MDO’s
plaatsvinden. Helaas komen deze, tijdens en vlak na de
schoolsluiting te vervallen. Er wordt spoedig een nieuwe
afspraak gemaakt om zo geen vertraging in bepaalde trajecten
op te lopen.
- CITO afname: Afgelopen maandag zouden de CITO afnames
starten. Na de schoolsluiting en op een verantwoorde wijze
zullen deze afnames zsm plaatsvinden om zo de vorderingen
van leerlingen in kaart te brengen. Groep 8 krijgt hierin
prioriteit. De afnames zijn voor hen belangrijk in het kader van
het schooladvies.
-Oudergesprekken: Op dit moment hebben wij de
adviesgesprekken van groep 8 verzet van 10 februari naar 24
februari. De oudergesprekken van de andere groepen houden
we voorlopig op 3 maart. Mocht hierin iets veranderen, dan
stellen wij u hiervan op de hoogte.

Beeldcoach op SBO De Piramide
Gedurende twee schooljaren zullen er in de school
video-opnamen gemaakt worden door een beeldcoaches in
opleiding, te weten: Simone Peters. Beeldcoaching is een
methode om onderwijsgevenden te begeleiden bij hun
onderwijskundige taak. Samen met de beeldcoach wordt
nagegaan hoe het lesgeven in de klas/groep verloopt.
Belangrijk uitgangspunt is vooral het contact tussen de
Ik wens iedereen namens alle medewerkers van SBO De
leerkracht en de leerlingen maar ook de sfeer in de klas, de
Piramide een fijn en gezond 2021 toe.
manier waarop de groep werkt en de wijze waarop de
leerkracht les geeft. Soms zullen er daardoor veranderingen
Corona nieuws
plaatsvinden die voor het goed functioneren van de leerlingen
Zoals zojuist bekend is geworden verlengen wij, vanaf
en de leerkracht van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat de
volgende week maandag onze Maatwerk aanpak. Hierover
beelden alleen voor intern gebruik bedoeld zijn. Simone is
heeft u een brief ontvangen, staat het vermeld op onze
bezig met haar opleiding. Dit betekent dat beelden kunnen
website en op BasisOnline.
worden bekeken in de opleiding. Het opleidingsinstituut
Dit betekent het volgende:
waarborgt hier de volledige vertrouwelijkheid. De beelden
- Openingstijden: tot 22 januari januari zal de school
worden bewaard in een beveiligde omgeving en vernietigd als
dagelijks geopend zijn tussen 08:45 uur en 15.00 uur,
het begeleidingstraject is afgesloten. Wanneer er specifiek
behalve op woensdag. Dan is de school tot 12.30 uur
beelden
geopend.
gemaakt zullen worden van uw zoon of dochter is dit van
- Vervoer: SBO De Piramide heeft bij het
tevoren door de school met u persoonlijk besproken.
leerlingenvervoer aangegeven op welke momenten
leerlingen maatwerk krijgen aangeboden.
- Opvang cruciale beroepen (noodopvang): Als u bij
Tips voor thuis tijdens de Lockdown
ons heeft aangegeven dat u noodopvang nodig heeft,
Om de komende periode thuis goed door te komen wat tips:
zullen wij leerlingen op de andere dagen blijven
- Zorg ervoor dat uw zoon of dochter niet teveel is afgeleid.
opvangen.
- Leg uit wat het doel van een activiteit is en wat er verwacht
Tijdens de noodopvang worden er geen lesgebonden
wordt.
activiteiten aangeboden. Tevens willen wij u erop attenderen
- Kijk het huiswerk samen na.

-Maak gebruik van een timer en spreek af wat er in deze
periode moet gebeuren.
- Probeert u voor dagritme en afwisseling te zorgen.
- Zorg voor voldoende ontspanningsmomenten.
- Benoem wat al heel goed gaat
- Kijk programma’s met uw kind waar het veel van kan leren;
Jeugdjournaal, Klokhuis, Schooltv Thuis op internet.
Ten slotte: bekijk de site van SBO De Piramide en de daaraan
gekoppelde Yurlspagina.
https://piramide-arnhem.yurls.net/nl/page/1089349
Hierop is educatieve software te vinden die uw zoon of
dochter kan ondersteunen.

Lockdown vervolg
Op dit moment gaan wij ervan uit dat de schoolsluiting op 25
januari wordt beëindigd. Mocht er, in de tussentijd meer
bekend zijn, dan laten wij dit zo spoedig mogelijk weten.

