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Vakanties 2018/2019:
Meivakantie: 19-4 t/m 5-5-2019
Hemelvaart: 30-5 en 31-5-2019
Pinksteren: 10-6-2019
Zomervakantie: 13-7 t/m 25-8-2019
NB. Extra schoolverlof moet altijd
minimaal 2 weken van tevoren d.m.v. een
daarvoor bestemd formulier (te verkrijgen
op school) worden aangevraagd bij de
schoolleiding

Streetwise
Woensdag 27 februari staat in het teken van verkeersonderwijs voor alle groepen.
Medewerkers van ANWB Streetwise bezoeken dan de school en geven in alle
groepen een praktische verkeersles. Groep 1 krijgt les in het speelokaal (Toet toet),
de kinderen van groep 2/3 en 4 oefenen in het gymlokaal met een electrische auto
(Blik en klik) en groep 5/6 krijgt op straat te maken met de remweg van een echte
auto (Hallo auto). Groep 7/8 legt een fietsparcours af op de speelplaats
(Trapvaardig).

Extra vrij leerlingen:
5-6-2019: studiedag team
12-7-2019: middag voor zomervakantie

Agenda:
27 feb
1 maart
4/5 maart
5 maart
11 t/m 22
maart
12 maart
15 maart
20 maart
23 maart

Streetwise
Verkleedfeest/
playbackshow
Inschrijving l.l. groep 8
voortgezet onderwijs
Zwemmen groep 7/8
ICC schoolproject
Zwemmen groep 5/6
Nationale
onderwijsstaking
Peutermiddag
Open Huis

Verkleedfeest
Op vrijdag 1 maart mogen de kinderen verkleed op school komen vanwege het
carnavalsweekend. De ochtend wordt gezamenlijk in de hal een klein feestje gevierd
met een modeshow en een playbackshow.

Nieuwe directeur
Deze maand is de nieuwe directeur van de Piramide, Dave van der Valk, begonnen met zijn werkzaamheden. De brief
waarin hij zich voorstelt, is voor de vakantie naar alle ouders gemaild. We wensen hem natuurlijk een heel fijne tijd op de
Willemschool.

Schoolproject
Een keer per jaar werken alle groepen aan een gezamenlijk schoolproject. Deze projecten worden voorbereid door de
cultuurcoördinatoren van alle scholen. Ons thema is dit jaar “Leonardo da Vinci”. Op zaterdag 23 maart houden we ons
open huis van 10.30 tot 12.30 uur en kan iedereen bekijken wat de kinderen gemaakt hebben. Ook zal er in elke klas een
activiteit zijn. Vanzelfsprekend zijn ook ouders met peuters die zich oriënteren op een basisschool van harte welkom.

Ziekte
Juf Christy is al een aantal weken uit de roulatie vanwege voetklachten. Ze moet hiervoor zo veel mogelijk rust houden. Af
en toe komt ze wel op school om zittend ondersteunende werkzaamheden te verrichten. We hopen dat ze snel hersteld
zal zijn.

Voorlezen
Donna Eetgerink uit groep 7 is in november voorleeskampioen van school geworden. Zij mocht daarom meedoen aan de
Hengelose voorleeswedstrijd in de bibliotheek en is daar 3e geworden. Heel knap!

Tijdens de afgelopen voorleesdagen hebben de kinderen van de hoogste groepen voorgelezen aan de jongere groepen.
Ook meneer Dave en een aantal ouders hebben voorgelezen bij groep 1. De kinderen hebben er zichtbaar van genoten.

Nationale onderwijsstaking
De algemene onderwijsbond heeft voor vrijdag 15 maart een nationale onderwijsstaking aangekondigd. In de mail die
deze week door onze directeur Dave is verstuurd aan de ouders, staat uitlegd wat dit voor onze school betekent.

Van de ouderraad
De OR is bezig met de voorbereiding van het Open Huis op 23 maart. We hopen op een grote belangstelling van zittende
en toekomstige ouders en kinderen. De vacature in de ouderraad is ingevuld door Charlotte Crombag, moeder van
Dagmar en Carmen uit groep 1.
Hartelijke groet,
Annelon Koekkoek, Miranda Beets, Marijke Boone, Shahina Nazir, Eva Koel en Charlotte Crombag

Van de MR
In de volgende nieuwsbrief volgt weer nieuws vanuit de MR. In maart is de eerste vergadering waarbij ook de nieuwe
directeur aansluit.
Jorg Nijkamp, Dick Tempelman, Bertus Braam en Jeroen Hannink

