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17 september Studiedag
21 september Algemene ouderavond
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SBO De Piramide bestaat 25 jaar
Volgende week is het zover en bestaat onze school 25
jaar.  Tijd om terug te kijken en stil te staan bij alles wat
er is bereikt en vooruit te kijken, naar de rol van het SBO
in de toekomst.
SBO de Piramide heeft, sinds de oprichting in 1986,
zichzelf constant doorontwikkeld. Enerzijds om vorm te
gegeven aan onderwijsvernieuwing, anderzijds om altijd
tegemoet te komen aan de specifieke
onderwijsbehoeften van haar leerlingen. Hierin is de
school veelal geslaagd. Leerlingen vonden en vinden
het fijn op school. Ze worden gezien zoals zij zijn en
komen weer tot leren. Hiermee hoopt de school een
kleine bijdrage te hebben geleverd aan het vergroten
van de kansen van deze leerlingen.

De toekomst van De Piramide en de rol die zij gaat
spelen binnen het Arnhemse onderwijs is een
spannende. Samen SBO De Horizon is er een visie
ontwikkeld op het onderwijs aan leerlingen die andere
of specifieke onderwijsbehoeften hebben. Het doel is
om, uiteindelijk als één school, in één gebouw, met één
team de toekomst tegemoet te treden.  Natuurlijk is een
nieuw schoolgebouw hier onderdeel van.
Wij houden u graag op de hoogte van alle
ontwikkelingen rondom onze school en nodigen u dan
graag uit voor de algemene ouderavond op 21
september as.

Uitnodiging
Donderdag 16 september as. willen wij u als ouders
en/of verzorgers uitnodigen om een gebakje te komen
eten. De reden is natuurlijk het 25 jarig bestaan van onze
school.
Vanaf 14.30 uur bent u, van harte welkom. De receptie
duurt tot 15.15 uur en vindt, bij goed weer, plaats op het
schoolplein.

Algemene ouderavond
Op dinsdag 21 september nodigen wij ouders en
verzorgers uit voor onze jaarlijkse algemene ouderavond.
Tijdens deze ouderavond bespreken wij met u:

- Ontwikkelingen rondom SBO De Piramide (inzet
Bouw, samenwerking SBO de Horizon, De
Gezonde School)

- Stand van zaken rondom de nieuwbouw van de
school.

- Ons ontwikkelingsperspectief.

Tevens zal de leerkracht van uw zoon of dochter u meer
vertellen over de gang van zaken in de groep.

Inloop: 18.45 uur
Start: 19.00 uur
Afsluiting: 20.30 uur

Tot dan.

De gezonde School
Gezonde School is een programma dat scholen helpt om
te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een
stappenplan gaan wij het komende schooljaar werken
aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde
School-coördinator binnen de school en een externe
adviseur van de GGD. Zo willen we ervoor zorgen dat
een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt.



Voorstellen nieuwe collegaś:

Groep 5a en 6a

Hallo allemaal, bij deze wil ik mezelf graag voorstellen. Ik

ben Janine, 29 jaar en ben vorig jaar hier op school

gekomen als de vervanger van Juf Liselore. Gelukkig kon

ik hier op school blijven, want ik heb het hier enorm

naar mijn zin! Ik ben dit jaar te vinden in groep 5A op de

dinsdag en ik sta in groep 6A op de vrijdag. Zodra Juf Eva

met verlof gaat wordt dit de donderdag. Verder ben ik

nog drie dagen extra beschikbaar ter ondersteuning.

Buiten mijn werk ben ik getrouwd en heb ik een zoontje

van ruim een jaar.

Onderwijsassistent

Hoi allemaal,

Mijn naam is Jochem van Geest, ik ben twintig jaar en

kom uit Arnhem. ik ben een nieuwe onderwijsassistent

op de piramide. Ik heb hiervoor 2 jaar stage gelopen op

de piramide, misschien heeft u mij al een keer zien

lopen. Ik ga dit jaar de taken van Rebekka overnemen Dit

houdt in dat ik vooral bij de bovenbouw te vinden ben.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb.

Als u nog vragen heeft hoor ik het graag.


