
Nieuwsbrief
December 2021
24 december Kerstontbijt
25-12-2021 tot 11-01-2022 Kerstvakantie
10-01-2022 Studiedag
17-01-2022 Start CITO / AVI / DMT

Een bewogen jaar
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021,
het kalenderjaar zit er bijna op. Een bewogen jaar
waarin veel is gebeurd. Een jaar met pieken en
dalen en een jaar waarin we, toch ook, trots mogen
zijn op de wijze waarop wij ons onderwijs hebben
kunnen organiseren.
Aan het begin van dit jaar waren de scholen
gesloten. Iets dat wij, voor onze leerlingen niet
wenselijk vonden. Zij hebben daarom toch
onderwijs binnen de school gekregen. De focus op
leren bleef zo bestaan. Onze leerlingen profiteerden
hier erg van.  Een prestatie waarvoor ik het team en
de ouders van onze school heel erg wil bedanken.

Er waren ook mindere tijden in 2021. De
afwezigheid van collega’s, op welke wijze dan ook,
eiste zijn tol.

De constante onduidelijkheid over protocollen,
afspraken en procedures veroorzaakte onrust
binnen de school en bij ouders.

Het tekort aan leerkrachten, waardoor de
continuïteit van ons onderwijs onder druk komt te
staan, baart zorgen.

Ondanks alles bestaat het team van SBO de
Piramide uit een groep onderwijsprofessionals, die
allemaal een extra stap voor onze leerlingen blijven
zetten. Juist in deze tijd, een groot goed.
Wij blijven in 2022, gezamenlijk, zoeken naar de
mogelijkheden die ertoe bijdrage uw zoon of
dochter succeservaringen op te laten doen bij het
leren en met plezier naar school te laten gaan.

Namens alle collega’s van SBO De Piramide wens ik
iedereen alvast goede feestdagen en een fijn en
gezond 2022 toe.

Corona maatregelen
De maatregelen rondom Corona en leerlingen op de
basisschool zijn veranderd.
Zoals u misschien al weet mogen vanaf maandag 6
december leerlingen met verkoudheidsklachten en
een negatieve zelftest naar school.
Wij zijn op dit moment nog niet in het bezit van
zelftesten voor leerlingen. Zodra dit het geval is
zullen wij deze over de leerlingen verdelen.
De regels nu:

- Test minimaal twee keer per week
preventief.

- Een leerling met een negatieve zelftest mag
naar school.

- Bij een positieve zelftest is een GGD test
(PCR test) gewenst.

- Leerlingen vanaf groep 6 dragen een
mondkapje in de gangen

Op de site van de GGD kunt u hier meer informatie
over vinden.
Voor alle duidelijkheid: Wij testen geen kinderen
op school.

Regels kerstontbijt
Woensdag 22 december krijgt iedere leerling een
mooi versierde tas mee naar huis.
Vrijdagochtend 24 december nemen de leerlingen
deze tas weer mee naar school, gevuld met lekkere
hapjes voor bij het kerst/schoolontbijt.
Drinken verzorgt de school.
In het kader van duurzaamheid vragen we u om de
kinderen dit jaar hun eigen bestek, bord en beker
mee te laten brengen.

Afscheid Trudy
Juf Trudy gaat vanaf 1 januari 2022 genieten van
een welverdiend pensioen. Wij vinden het jammer
dat juf Trudy weggaat, maar wensen haar een hele
goede tijd toe. Voor de vervanging van juf Trudy
hebben wij een interim IB-er gevonden, die de
taken van juf Trudy gaat overnemen tot aan de
zomervakantie. Vanaf maart 2022 gaan wij verder



op zoek naar een collega die de taken van juf Trudy
vanaf schooljaar 2022-2023 kan overnemen.

Vervanging Marcel
Meester Marcel heeft in oktober een dochter
gekregen en heeft nog recht op aanvullend
geboorteverlof.
Deze heeft hij de laatste week voor en de eerste
week na de kerstvakantie. Helaas is er nog geen
vervanging gevonden voor alle dagen.
De laatste week voor de vakantie zal meester Alex
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
vervangen. Voor de woensdag zijn we nog op zoek
naar een oplossing. Voor de week na de
kerstvakantie hopen we dat er een mogelijkheid is
voor een vervanger voor alle dagen.

Vervanging Rik
Meester Rik van groep ⅞ wordt eind december
vader. Dat betekent dat meester Rik recht heeft op
verlof vanaf de kerstvakantie. Juf Liselore blijft op
maandag voor de groep staan en zal juf Sandra op
dinsdag en woensdag aanwezig zijn. Voor de
overige dagen wordt een passend oplossing
gezocht.
De afname van de CITO-toetsen in januari zal
gebeuren door juf Liselore of juf Fatima.
Wij wensen meester Rik heel veel plezier tijdens zijn
verlof.

Juf eva
Juf Eva is inmiddels bevallen van een prachtige
zoon, zijn naam is Storm.
Moeder en zoon maken het goed. Wij feliciteren juf
Eva van harte natuurlijk.

Afscheid Lin
Juffrouw Lin heeft een nieuwe baan gevonden
dichtbij huis in Winterswijk. Wij vinden het jammer
dat juf Lin ons gaat verlaten, maar we wensen haar
heel veel succes en plezier met haar nieuwe baan.
Op dit moment zijn we druk bezig een vervanger
voor juffrouw Lin te vinden. Wij informeren u tijdig
als dit gelukt is..

Schoolfruit
Vanaf medio september ontvangt onze school
Schoolfruit. Van mandarijnen tot bleekselderij. Er
zijn inmiddels allerlei soorten groente en fruit
geleverd. We zien de kinderen genieten en
smikkelen van alles wat er aangeboden wordt.

Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Ook als je net geen recht hebt op een Gelrepas kan
je als gezin gebruik maken van het Jeugdfonds
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk
dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig
geld, toch mee kunnen doen met voetbal,
muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of
een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor
die kinderen en jongeren betalen we de contributie
/ het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde
attributen.
Spelregels
Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één
gezin gedaan worden. Wel moet er voor elk kind
apart een aanvraag worden ingediend.
Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een
intermediair*.
De contributie / lesgeld wordt rechtstreeks betaald
aan de sportclub of instelling waar het kind les
heeft.
De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd
worden.
*Een intermediair is een tussenpersoon die
professioneel betrokken is bij de opvoeding,
begeleiding of scholing van het kind. Bij ons op
school is dat; Juf Patricia .Voor meer informatie kijk
op www.allekinderendoenmee.nl

http://www.allekinderendoenmee.nl

