De Piramide
Postbus 118
6590 AD Gennep

November 2018

Lees Mij !
Beste ouders/verzorgers,
De herfstvakantie is al weer even voorbij en we zijn al bezig met de voorbereidingen van
Sinterklaas en Kerst, maar eerst vieren we a.s. dinsdag het Nationaal Schoolontbijt op school.
Hieronder vindt u informatie daarover, en ook over personeel, de kerstbingo en nieuws over
het Kind Expertise Centrum.
Veel leesplezier!
Frans Toll.


Nationaal Schoolontbijt

Dinsdag 6 november vieren wij op onze school het Nationaal Schoolontbijt.
De kinderen hoeven die ochtend dus niet thuis te ontbijten.



Personeel

Juf Maartje is 29 oktober weer gestart op school. Wij vinden het gezellig dat ze weer in ons midden
is. Vanwege haar zwangerschap en bevallingsverlof is ze vorig schooljaar voor een groot gedeelte
afwezig geweest. Maartje gaat op de maandag, dinsdag en woensdag niveaus spelling en rekenen doen.
Daarnaast gaat ze ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de school en het samenwerkingsverband.


Kerstbingo

Donderdag 20 december 2018 is er een inloopmoment voor ouders/verzorgers en kinderen van
18.00 tot 18.30 uur.
Aansluitend zal er een kerstbingo worden georganiseerd, waar u leuke prijsjes kunt winnen.
Wij vragen u om voor deze bingo, in goede staat verkerende cadeautjes of iets waar u zelf niet blij
van wordt maar een ander wel, ter beschikking te willen stellen. U kunt ook denken aan iets uit de
voorraadkast: koekjes, bonbons e.d., mooie servetjes of andere leuke dingen. We zijn met alles blij en
de ouderraad zal er leuke prijsjes van maken. Binnenkort krijgt uw kind een brief mee, waarin e.e.a.
nog eens wordt uitgelegd en waarin vermeld staat wanneer we de spullen op school kunnen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad en de kerstbingo-commissie


Nieuws over het Kind Expertise Centrum

- Gemeenteraad besluit over plaats KEC
- Inloopavond Gemeente
Beste teamleden en ouders / verzorgers,
Onlangs hebben we u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het nieuwe kind expertisecentrum (KEC).
De gemeente werkt samen met de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang
aan de vorming van dit nieuwe, gezamenlijke onderwijsgebouw.
De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober besloten waar het nieuwe Kind
Expertise Centrum (KEC) moet komen. De raadsleden hebben het advies van burgemeester en wethouders gevolgd
en gekozen voor een volledig nieuw gebouw aan de linkerzijde van de Picardie. Daarmee is het oorspronkelijke plan
- bouwen op de plaats van de Maria Gorettischool - van de baan.

De gemeenteraad wil dat bij de bouw rekening wordt gehouden met de leerlingenaantallen van nu en niet met de
aantallen die over pakweg tien jaar worden verwacht. Dat laatste is eigenlijk gebruikelijk bij dit soort projecten. Het
nieuwe gebouw wordt zó ingericht, dat onderdelen in de toekomst ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen
worden, mochten er dan minder leerlingen zijn.
Nu de gemeenteraad deze besluiten heeft genomen, kan de volgende stap worden gezet: het maken van een
voorlopig ontwerp voor het nieuwe gebouw.
Inloopavond
Op 20 november organiseert de gemeente een inloopavond in Pica Mare. Tijdens deze bijeenkomst wordt de stand
van zaken rond het KEC toegelicht. Ook kan er in kleinere groepjes van gedachten worden gewisseld over thema’s als
het ontwerp van het nieuwe gebouw en de verkeersafwikkeling. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Wilt u er bij zijn? U bent van harte welkom. In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u zich vooraf
aanmeldt. Dat kan tot en met 16 november via het aanmeldformulier op de website van de gemeente:
www.gennep.nl/kec.

