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Welkom

Zilveren Rank

Er zijn onlangs 2 nieuwe leerlingen gestart. Ruben van
Bakel in M2 en Wadullah Najm Gharbi in M2. Wij wensen hen een leuke en leerzame tijd op De Piramide.
Heeft u als ouder/verzorger vragen, neem dan gerust
contact met ons op,
telefoon 0497 - 360 876.

Geen Gouden Kalf maar een Zilveren Rank! Deze prijs
heeft De Piramide gewonnen voor het project “En
Route,” een activiteit van Click Sport Piramide.
Marijke Wojtkowiak heeft vrijdag 5 oktober 2018 een
prijs van € 5.000 en een beeldje in ontvangst mogen
nemen. Deze prijs, de Zilveren Rank, is toegekend door
de Stichting Kiemkracht. Deze stichting heeft als doel
ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen
te bevorderen. Daarbij kan het gaan om activiteiten op
het gebied van cultuur en maatschappij, onderwijs en
arbeidsmarkt, natuur en milieu of wetenschap en techniek. Met Click Sport Piramide heeft De Piramide een
activiteit ontwikkeld voor leerlingen die graag willen
sporten maar voor wie dit om diverse redenen lastig kan
zijn. De prijs stimuleert initiatieven om kinderen erbij te
laten horen en zet tevens organisaties in het zonnetje
die zich hiervoor inzetten. De prijs willen we aanwenden
voor een vervoersmiddel zodat we de deelnemers aan
Click Sport Piramide makkelijker kunnen vervoeren
voor een activiteit buiten school. Wij feliciteren met
name Marijke voor haar tomeloze inzet voor Click Sport
Piramide en de behaalde prijs. Wat een mooie opsteker
om door te gaan!

Veilig naar school
Beste ouders / verzorgers,
Om de veiligheid van onze
leerlingen te waarborgen, vragen wij uw aandacht voor
het volgende. Brengt en haalt u zelf uw kind(eren) met
de auto naar en van school? Parkeer dan altijd in de parkeervakken bij school of in de wijk en nooit op straat.
Dat geldt ook voor afspraken op school tijdens en buiten schooltijd. Helaas kan het zo zijn, dat u de auto wat
verder weg moet zetten, maar dit is in het belang van de
veiligheid van onze leerlingen. Ouders / verzorgers uit
Bladel, kunnen misschien op de fiets of te voet komen.
Tot slot vragen wij u om bij het ophalen te wachten bij
de poort d.w.z. aan de kant van de school en niet aan de
overkant van de straat. Wij vertrouwen op uw medewerking. Namens de werkgroep Verkeer,
Marieke Bosmans, Dennis Louwers, Anke Hubers

Allerlei
Sparen bij Jumbo
Denkt u er aan om bij Jumbo Bladel te sparen voor
onze school? Dat kan nog t/m 20 november. De punten die u ontvangt aan de kassa kunnen in de box in de
winkel of hier op school gedaan worden en leveren zo
een leuk extraatje op. Alvast bedankt!
Typecursus
De typecursus van De Typetuin gaat bij gebrek aan
belangstelling niet door.
Bijlage
- Flyer avondzwem4-daagse ZV Tiamat, Eersel
- Boekje “Kinderboeken Podium”

Marijke krijgt de prijs overhandigd door Mien Aarts, voorzitter van Stichting Kiemkracht.

Redactie
De redactie van het Hiërogliefje bestaat uit Petra de
Bruijn en Eef van Aaken. Het volgende Hiërogliefje
verschijnt op donderdag 8 november 2018. Kopij kan
tot en met maandag 5 november 2018 worden
aangeleverd via info@sbo-depiramide.nl.

Pagina 2

Hiërogliefje

Belangrijke data

Logopedienieuws

11-10
11-10
12.-10
12-10

We zijn dit jaar begonnen met 2 logopedisten en 1 stagiaire. Rieke vervangt Nele nog tot december en zij werkt
in O1 tot en met M2. Resie werkt in de groepen M3 tot
en met B5 en zij begeleidt Suna Cakici (vierdejaars student logopedie aan de Fontys in Eindhoven). Suna blijft
tot februari 2019.
Inmiddels is het oktober en zijn de leerlingbesprekingen
geweest. Dit betekent dat de leerkrachten met de klassen op de rit zitten en weten wat de leerlingen nodig
hebben. Bij deze besprekingen worden ook de logopedisten betrokken, omdat die ondersteunen binnen en
buiten de klas. Naar aanleiding van de vragen uit de klas
zijn wij inmiddels bij verschillende groepen aangesloten
bij de taallessen. We zijn betrokken bij het voorbereiden
van taallessen en denken mee met het vormgeven van de
woorden in de klas.
Ook komt het voor, dat we groepjes leerlingen apart
meenemen om extra vaardigheden te oefenen of om
oefenstof voor te bespreken. Soms is het nodig, om een
leerling individueel te begeleiden. Ook deze begeleiding
is gericht op het extra oefenen van vaardigheden ten
behoeve van het leerproces in de klas.
Er zijn kinderen die, naast de logopedische begeleiding
op school, individuele logopedie nodig hebben voor bijvoorbeeld de uitspraak, de stem, de mondhouding of
bepaalde talige vaardigheden. In dit geval adviseren wij
ouders om buiten de schooltijden een logopedist in de
vrije vestiging te zoeken voor begeleiding. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons altijd per mail benaderen.
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Informatieavond VO, 19.00 uur
Verjaardag leerkrachten, B2 (middag)
Afsluiting kinderboekenweek

15-10 t/m 19-10
22-10
22-10
23-10
24-10

Herfstvakantie

Controleweek hoofdluis
Oudergesprekken, vanaf 15.00 uur
Oudergesprekken, vanaf 15.00 uur
Gevonden voorwerpen verwijderd

November
01-11 Bezoek Bakkerijmuseum, M1
01-11 Bezoek Eichamuseum, B1
01-11 MR vergadering, 19.00 uur
02-11 Bezoek Bakkerijmuseum, M2
02-11 Bezoek Eichamuseum, B2
02-11 Oudercafé, 13.00 - 14.30 uur
05-11 Nacontroleweek hoofdluis
07-11 Verjaardag leerkrachten, B2 (middag)
08-11 Nationaal schoolontbijt
08-11 Bezoek Bakkerijmuseum, M3
08-11 Hiërogliefje
09-11 Rapporten
09-11 Bezoek Bakkerijmuseum, M4
09-11 Bezoek Eichamuseum, B3
16-11 Workshopdag Pius X voor schoolverlaters
16-11 Techniekmidddag
20-11 Voorstelling Kunstmenu, O1 en O2
29-11 Hiërogliefje
December
05-12 Sinterklaasviering
06-12 Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
11-12 Ouderraad vergadering, 20.00 uur
20-12 Schaatsen in Reusel, M1 t/m B5
21-12 Kerstviering
24-12 t/m 04-01-19 Kerstvakantie
Januari
23-01 Bijeenkomst nieuwe ouders, 8.45 uur
24-01 Studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur

Een leuke herfstvakantie!

Wij wensen u alvast een fijne herfstvakantie!
Met de hartelijke groeten van
Resie Otten, rotten@kempenkind.nl
Rieke Bouw, rbouw@kempenkind.nl
Suna Cakici, stagiaire logopedie

