Nieuws van de directie
Na de herfstvakantie zijn we samen weer fris gestart, met nieuwe energie waarbij COVID-19 ook de komende
weken het nodige vraagt van ons allemaal. Daarnaast blijven we ons zo goed mogelijk richten op de kwaliteit
van ons onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen van onze school.
Er is momenteel een aantal gezinnen van onze school in quarantaine, we wensen hen heel veel beterschap.
In afstemming met de ouders en het kind, starten we het thuisonderwijs van de betreffende kinderen op. Fijn
te merken dat dit steeds beter vorm krijgt en we elkaar goed weten te vinden.
De kinderen die gebruik maken van de tso nemen vanaf deze week eigen brood mee. Het was even wennen
afgelopen maandag, dat snappen we.
De bezetting rondkrijgen in deze periode heeft iedere dag onze volle aandacht. Naast medewerkers die thuis
dienen te blijven vanuit de richtlijnen, krijgen medewerkers van onze school ook adviezen van de GGD om
in quarantaine te gaan wanneer zij contact hebben gehad met positief geteste personen. Mocht het niet
lukken om de bezetting rond te krijgen, kan het voorkomen dat een groep thuis dient te blijven. We proberen
dit in een zo vroeg mogelijk stadium te communiceren. We vragen u dan ook nu weer om alvast uw netwerk
te raadplegen.
Vanuit het oogpunt corona, blijven we de komende weken kritisch in dialoog rondom de veiligheid van
iedereen in en rondom onze school.
De ouderklankbordgroep is compleet, deze week starten we met het eerste (online) overleg. Dank voor de
enthousiaste reacties!
Juf Saïda is helaas nog met ziekteverlof. We hebben gelukkig vervanging kunnen regelen: Juf Mandy is met
veel plezier gestart. Veel kinderen hebben haar al leren kennen als ze in de keuken een doekje kwamen
halen of een pleister nodig hadden. En juf Mandy heeft haar plekje ook bij ons gevonden.
In de herfstvakantie stonden er nog wat werkzaamheden op de planning: alle kantoren zijn voorzien van
nieuwe vloerbedekking en de muren van de gangen hebben nieuw schilderwerk gekregen, het is mooi
geworden.
Ik wens iedereen een fijne novembermaand toe, blijf gezond en we weten elkaar te vinden,
Met vriendelijke groet, Denise Hassing, Directeur OBS De Piramide

Belangrijke data
Maandag 2 november: MR vergadering
Woensdag 4 november: Jaarvergadering OV
Woensdag 4 november t/m 18 november: looptijd tevredenheidsonderzoek
Week van 9 november: Week van de Mediawijsheid
Vrijdag 13 november: Rapporten groepen 2
Week van 16 november: Rapportgesprekken groepen 2

Verkeersveiligheid
Ook na de herfstvakantie verzoeken we iedereen om samen te zorgen voor veilige verkeerssituaties en het
goede voorbeeld te geven rondom het hanteren van de verkeersregels. We zien nog te veel situaties die
beter kunnen.
Daarnaast is nog steeds contact met de gemeente en met het Maurick College over de verkeersveiligheid.
Fijn als we elkaar kunnen aanspreken als het niet goed gaat en kunnen complimenteren als dit wel zo gaat.

Schoolanalyse
Voor de herfstvakantie hebben we met het hele team de schoolanalyse besproken naar aanleiding van de
CITO toetsing. Een deel hiervan hebben we (beredeneerd) afgenomen in juli en het andere deel in
september.
We hebben kunnen concluderen dat de kinderen van onze school hun ontwikkeling goed hebben kunnen
doorzetten. We waren hier erg nieuwsgierig naar omdat we natuurlijk te maken hebben gehad met de
schoolsluiting in maart en de periode van cohorten die hierop volgde.
De komende periode gaan de leerkrachten doelen opstellen, plannen maken en samen met de intern
begeleiders afstemmen.
Schoolbreed zien we ook verbeterpunten rondom bijvoorbeeld rekenen. Dit schooljaar gaan we hiermee
aan de slag, waarbij we ook een nieuwe methode rekenen gaan kiezen.

Tevredenheidsonderzoek Piramide
Binnenkort, vanaf woensdag 4 november tot en met
tevredenheidsonderzoek plaats op alle STROOMM-scholen.
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Alle ouders van de kinderen van De Piramide zullen vanaf woensdag 4 november een mail ontvangen met
een uitleg en een vragenlijst.
De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek gebruiken wij om ons onderwijs kwalitatief verder vorm te
geven en uw medewerking wordt heel erg op prijs gesteld.
Alvast bedankt!

Vooraankondiging enquête nieuwsbrief
Wij bieden u vanuit De Piramide graag informatie in de vorm van een nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft
van wat er speelt op school en in de omgeving van uw kinderen.
Wij zijn benieuwd, vanuit het leerteam PR/communicatie, wat u vindt van de nieuwsbrief en over
welke onderwerpen u graag geïnformeerd wordt. Om de inhoud zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw
wensen zult u binnenkort een enquête ontvangen. Dit zal een korte vragenlijst zijn. Wij hopen dat u deze in
zult vullen!

Handig!
Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u heel gemakkelijk
doorgeven via het ouderportaal. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld
wordt als ouders of verzorgers niet bereikbaar zijn. In het ouderportaal kunt u ook alle aankomende
studiedagen of roostervrije dagen terugvinden.
Heeft u geen link ontvangen voor het inloggen op het ouderportaal? Neem even contact op met Marco
van Bergen of kom even langs op de administratie.
Hier kunt u ook het formulier voor het aanvragen van verlof inleveren. Deze kunt u onder de trap bij de
hoofdingang vinden of op onze site. Vergeet u niet om de broertjes en zusjes op tijd in te schrijven op onze
school? Ook het inschrijfformulier kunt u onder de trap vinden of op de site en kunt u bij Marco inleveren.
Via Parro kunt u heel makkelijk uw voorkeuren van privacy controleren. Hoe u dat moet doen kunt u hier
terugvinden. Wilt u wijzigingen doorgeven doe dit bij voorkeur per mail. Alle andere vragen over Parro worden
hier beantwoord.

