
Nieuwsbrief
Oktober 2021
Belangrijke data:
19 oktober: Informatieavond voortgezet onderwijs gr. 8
22 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek

23 oktober t/m 7 november herfstvakantie

SBO De Piramide bestaat 25 jaar

16 september jl heeft burgemeester Marcouch, in het
kader van ons 25 jarig bestaan, een bezoek aan onze
school gebracht.
Tijdens de receptie kwam hij terug op het feit dat
onderwijs er echt toe doet en wij, met elkaar, de kansen
van al onze leerlingen willen vergroten.
Zijn komst maakte de receptie bijzonder geslaagd.

Verkeersveiligheid rond de school.
Zoals de meeste van u weten bevinden SBO de Piramide
en SBO de Horizon aan een zeer drukke en
onoverzichtelijke weg. Dit heeft meermaals geleid tot
gevaarlijke situaties voor ouders en leerlingen.
Wij willen u daarom vragen om bij het brengen en halen
van uw zoon of dochter, gezamenlijk, te zorgen voor een
veilige verkeerssituatie.
Mocht u ideeën hebben over de wijze waarop wij de
verkeerssituatie rondom de school kunnen verbeteren,
neem dan contact met ons op. Natuurlijk zal de situatie
rondom de school worden meegenomen in de
nieuwbouw van SBO De Piramide

Heel hartelijk bedankt
COOP
Dit jaar hebben er
gelukkig weer mensen
DOEKOES gespaard voor
onze school,  bij Coop St.
Gangulphusplein 24.
Vandaag mochten wij de
cadeautjes, 5 voetballen,
6 springtouwen en
stoepkrijt, van de
doekoes actie ophalen.
De springtouwen liggen
al in de skills box , de
pakjes stoepkrijt in de
jongste groepen en meester Tonnie gaat de ballen nog
oppompen en die ook snel in de Skills box leggen, zodat
iedereen er mee kan spelen.

De Gezonde school
Het is gelukt. Onze school mag, vanaf 15 november as.
deelnemen aan het project: Schoolfruit.
Van eerder genoemde datum zal er, drie keer per week,
fruit worden geleverd op school. Dit zal worden verdeeld
over de groepen.
Uw zoon of dochter hoeft, vanaf dat moment, geen fruit
meer mee te nemen.
Wij hopen hiermee een eerste stap te zetten om onze
ambitie waar te maken.

Meer informatie vindt u op de volgende internetsite:

https://www.euschoolfruit.nl ›

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm


Kinderboekenweek 2021

Wat ik worden wil……
De Kinderboekenweek is spectaculair geopend.
De klassen werden ‘overvallen’ door allerlei mensen die
een beroep gingen uitbeelden. De burgemeester
(meester Alex) knipte het lint door met een hele
bijzondere schaar. Kijk even op basisonline voor de
foto’s.
Vanaf dat moment kregen we iedere dag online en
offline bezoek van echte professionals.
Er kwamen al een Jumbo medewerker, een
verpleegkundige, een apothekersassistent, een glasvezel
zetter.
De politie is echt op school geweest. Zij namen ook hun
auto mee en kinderen mochten allerlei vragen stellen.
Dat was super interessant.
Thijs Goverde komt vrijdag onze school bezoeken. Hij is
schrijver van vele kinderboeken.
Volgende week komen er nog een schrijver, Garvin
Pouw. Hij schrijft fantasieboeken voor volwassenen.
Er komt een luitenant-kolonel, een kinderdagverblijf
medewerkster, een echte schooldirecteur (meester Alex)
en een commissaris van de koningin van Limburg (Emile
Roemer), ook bekend vanuit de politiek.
We sluiten de Kinderboekenweek af met een feestelijke
catwalk.
Leerlingen mogen kleren meenemen van hun favoriete
beroep. Deze worden dan later getoond tijdens de
catwalk. Zij mogen ook een naambord maken met het
beroep dat zij later graag zouden willen worden. En alles
is mogelijk.

U als ouder bent vrijdag 22 oktober  van harte welkom.
Vanaf 14.30 kunt u plaatsnemen in de kuil van onze
school.


