sbo De Piramide
Martinushof 21
6591 DM Gennep

Lees Mij!
Beste ouders/verzorgers,
Dat is lang geleden! Hierbij weer een Lees Mij met informatie over de afgelopen periode en een aantal
(leuke) dingen die nog gaan komen!
In deze Lees Mij krijgt u informatie over de Bag 2 School-actie, Project GESP, Schoolfotograaf, Pasen,
Lentemarkt, Koningsspelen, IPC thema’s, studiedag in mei, werkzaamheden rondom de school, een
mogelijk nieuw ouderportaal en de zomerkampen van Stichting Spelend Kamperen.
Veel leesplezier!

Bag 2 School
Ja, ja, ook in het nieuwe schoolgebouw KEC Ganapja is er een Bag 2 School actie georganiseerd door de
ouderraad in samenwerking met de school.
Wat hebben jullie goed gespaard en wat zijn er veel zakken verzameld! Een aantal kinderen hebben ook
ontzettend goed meegeholpen met sjouwen van de zakken naar de Bag 2 School bus met aanhanger.

Bedankt sterke hulpkrachten!
Alles is gewogen en de opbrengst is, spannend………… 302 kilo!!!
Voor iedere kilo ontvangen wij € 0,30, dus maken we even een sommetje ……. 302 kilo x € 0,30 = € 90,60

Het zijn drukke weken met veel leuke activiteiten die allemaal eindelijk weer door kunnen gaan:

Project GESP
Afgelopen periode zijn we op school gestart met het GESP-project vanuit de gemeente Gennep. Hierover
heeft u al een brief ontvangen. Met een aantal scholen doen wij mee met dit culturele project.
In iedere klas zijn er activiteiten voor dit project. Zo is er een verhalenverteller in een aantal
onderbouwgroepen geweest, is er veel geknutseld, zijn een aantal (midden/boven)bouwgroepen naar
het Wereldpaviljoen geweest en staat er deze week een heus ‘Inleeftheater’ opgebouwd op het leerplein
boven waar alle klassen om de beurt in mogen spelen.
Op donderdag 14 april om 17:00 is de feestelijke afsluiting in Pica Mare. Hiervoor ontvangt u van de
leerkracht een uitnodiging met informatie.

Schoolfotograaf
Aanstaande woensdag 13 april komt de schoolfotograaf weer op school.
Dus trek woensdag de mooie kleren uit de kast en zorg voor een extra mooie lach!

Pasen
Ook Pasen staat alweer voor de deur. Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag, dan zijn alle leerlingen van De
Piramide vrij. Maandag 18 april is het Tweede Paasdag en zijn de leerlingen ook nog vrij.
Op donderdag 14 april zullen er een aantal paasactiviteiten zijn, waaronder de welbekende eiertikwedstrijd! Hiervoor ontvangt u begin volgende week meer informatie.

Lentemarkt
Bijna is het zover! Dan gaat eindelijk de Lentemarkt weer door! 2 jaar kon deze niet doorgaan door
Corona, maar op donderdag 21 april is het eindelijk weer zover!
U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Komende week ontvangt u voor de zekerheid nog een
herinnering.
Het thema dit jaar is ‘Heel Piramide bakt’. Alle klassen zullen dan ook de komende weken aan de slag
gaan met bakken en koken voor 21 april.
De Lentemarkt is op donderdag 21 april van 18:00 tot 20:00. Jullie zijn allemaal welkom!

Koningsspelen en nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 22 april staan de landelijke Koningsspelen gepland. In Gennep worden de Koningsspelen voor
de kinderen van de groepen 7 en 8 voor alle scholen samen georganiseerd.
Ook doen wij deze dag mee aan het nationale schoolontbijt. Alle kinderen ontbijten deze dag samen in
de klas. Hiervoor ontvangt u nog een bericht met daarin wat uw kind/pupil die dag mee moet nemen
naar school (zoals eigen bord, beker en bestek).
Alle leerlingen van groep 7 en 8 gaan na het ontbijt met een aantal juffen en meesters naar de
Koningsspelen.
Omdat alle kinderen de avond ervoor ook al de Lentemarkt hebben gehad en deze weken veel andere
activiteiten, zorgen we voor de kinderen van groep 1 t/m 6 voor een leuke, maar iets rustigere dag op
school, zodat alle kinderen na deze dag fijn de meivakantie in kunnen!

IPC thema’s
Naast alle extra activiteiten werken wij ook met IPC ook aan thema’s. In de onderbouw zijn alle kinderen
deze weken druk met het thema ‘Ik wil je helpen’. Hiervoor heeft groep 3-4 les gehad van een echte
verpleegkundige, is de politie op school geweest en zijn groep 1-2 en 3-4 naar de brandweer geweest.
De middenbouw is bezig met het thema ‘Ik leef’. Hiervoor hebben de kinderen in de klas een mooie kas
staan, waarin ze plantjes kweken. Ook is er een terrarium met rupsen, coconnen en inmiddels ook al
uitgekomen vlinders! Die rupsen eten héél véél koolbladeren.

Studiedag 25 mei
Let op! Op woensdag 25 mei hebben wij een studiedag. Die dag zijn de leerlingen dus vrij. Hierna is het
Hemelvaart, dus de leerlingen zijn dan vrij van woensdag t/m zondag! Maandag 30 mei is dan weer een
gewone schooldag. Dit staat ook op de kalender.

Werkzaamheden rondom het gebouw
Wij zitten inmiddels alweer ruim 7 maanden in ons nieuwe gebouw! Van binnen zijn alle lokalen,
kantoren en gangen al volledig ingericht en klaar. De lerarenkamer en de leerpleinen worden aan het
eind van dit schooljaar nog (verder) ingericht met heel mooi nieuw meubilair. Dan is het gebouw van
binnen ook echt helemaal klaar!
Helaas kost de buiteninrichting meer tijd. Dit wordt georganiseerd door de gemeente, waardoor wij als
scholen hier weinig invloed op hebben.
Wij hebben regelmatig contact met de gemeente om af te stemmen. Maar helaas worden ook wij soms
overvallen door plotselinge werkzaamheden en kan de gemeente deze niet altijd aanpassen.
Wij hebben het dringende verzoek gedaan om bepaalde werkzaamheden in de vakanties te laten
plaatsvinden. Ook hebben wij een dringend verzoek gedaan om de taxistandplaats en de aanrijroute
hiervoor zo snel mogelijk klaar te hebben.
Als laatste moet er nog een en ander beplant worden. De beplanting is afhankelijk van het seizoen en
gaat daardoor in fases.
Het is nog even doorbijten, maar dan hebben we straks een prachtig plein, met een goede
taxistandplaats en een mooi groot park voor de deur! Tot die tijd maken wij met alle scholen (vanaf
groep 4-5) om de beurt gebruik van de verschillende schoolpleinen rondom het gebouw. Dat vinden de
kinderen ook heel erg leuk!

Communicatie school-ouders/verzorgers
U bent gewend om eens in de zoveel tijd een Lees Mij! te ontvangen. Dit deden wij eerst via papier. Nu
versturen wij de Lees Mij! per e-mail naar alle ouders/verzorgers, zodat we zeker weten dat deze goed
ontvangen wordt.
Daarnaast heeft u gezien dat u af en toe mailtjes krijgt vanuit Cristel via ParnasSys. Ook op de website
worden soms berichtjes geplaatst van de verschillende groepen. En als laatste ontvangt u mailtjes van de
leerkrachten en soms ook nog briefjes voor bijvoorbeeld oudergesprekken.
Wij merken dat dit veel verschillende manieren zijn en dat dit niet altijd goed verloopt en informatie niet
altijd goed en/of tijdig aankomt.
Daarom zijn we een ouderportaal aan het onderzoeken waarvoor ook een app beschikbaar is die u op uw
telefoon zou kunnen zetten. Via zo’n ouderportaal kunt u gemakkelijker met school communiceren en
kunnen leerkrachten gemakkelijker en leuk informatie delen over school en de klas. We houden u
hiervan op de hoogte!
Helaas merken wij ook dat onze telefoonverbinding nog niet optimaal werkt. Het is de bedoeling dat wij
tussen 8:15 en 16:30 telefonisch bereikbaar zijn. Buiten deze tijden en als er niet tijdig opgenomen
wordt, hoort u de voicemail te krijgen. Dit lijkt niet altijd het geval. Wij pakken dit op met het
desbetreffende bedrijf.
Als u uw kind/pupil wilt afmelden, doe dit dan via een mailtje naar de leerkracht.

Stichting Spelend Kamperen
Als laatste vindt u hierna nog een brief van Stichting Spelend Kamperen over hun zomerkamp.

Beste kinderen en ouders/verzorgers,

S.S.K organiseert zomerkampen voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar (groep 3 – groep 8). Onze
zomerkampen worden gehouden in de bossen van Valkenswaard waar een grote moderne blokhut en een
13 tal slaaptenten op ons wachten. Op kamp is de dag gevuld met heel veel buitenspelletjes, een thema,
lekkere maaltijden van de koks, een dag zwemmen in een tropisch zwembad en op de laatste avond een
kampvuur met bonte avond. Een echt buitenspeelkamp dus.
Je kan je opgeven samen met vriendjes/familie/kennissen etc.
Wil er niemand mee maar wil jij wel graag op kamp? Geen probleem, op SSK-kamp heb je zo nieuwe
vrienden gemaakt.
De kosten bedragen € 105,- per kind. Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over het zomerkamp en inschrijven kijk je op onze website:
www.spelendkamperen.nl
Kampweek 1: 24 juli - 30 juli
Kampweek 2: 31 juli – 6 augustus

