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Langs deze weg wil ik u, namens alle collega’s van
SBO De Piramide, een voorspoedig 2022
toewensen.

Corona maatregelen
De maatregelen rondom Corona en leerlingen op de
basisschool zijn veranderd.
De regels nu:

- Test minimaal twee keer per week
preventief met een zelftest.

- 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.
Misschien ten overvloede: Wij testen geen
kinderen op school.

Walentina voorstellen
Vanaf 1 januari van dit jaar geniet juffrouw Trudy
van haar welverdiende pensioen. Haar IB taken
worden tot aan de zomervakantie overgenomen
door juffrouw Walentina Karelsen.
Juffrouw Walentina is een ervaren IB-er, die op
diverse scholen werkzaam is geweest. Wij heten
haar dan ook van harte welkom bij ons op school.

Cito info
Maandag 17 januari as. starten de CITO toetsen.  Op
bepaalde momenten worden de:

- Begrijpend lezen toets;
- Rekentoets
- Spellingstoets
- AVI en DMT (leestoets)

afgenomen. Tijdens de oudergesprekken in februari,
bespreken wij de opbrengsten en resultaten van
deze toetsen met u. Zo kunnen wij, samen met u,
bekijken of uw zoon of dochter zich volgens
verwachting ontwikkelt.
Het is voor de leerlingen vaak een spannende tijd,
omdat planningen anders gaan. Natuurlijk zullen we
dit goed begeleiden.

Reminder
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


Meester Rik is vader geworden
In de vakantie is meester Rik vader geworden van
een dochter genaamd: Nova.
Vader, moeder en Nova maken het goed.
Namens alle collega’s willen wij meester Rik van
harte feliciteren.
Meester Rik maakt gebruik van het geboorteverlof.
Dit betekent dat hij de komende periode niet
aanwezig is op school. Hij wordt op maandag,
dinsdag en woensdag vervangen door juffrouw
Sandra. Hierbij zal zij ondersteunt worden door
juffrouw Liselore.
Op donderdag en vrijdag zal hij worden vervangen
door meester Ab, een ervaren invalleerkracht.


