
 

Overblijfkrachten gezocht 
 

Voor dit schooljaar zijn wij nog op zoek naar overblijfkrachten. Om het continurooster 

verder vorm te geven zoeken wij voor iedere klas een vrijwilliger om te begeleiden 

tijdens het eten en het buiten spelen. 

 

- Ben jij of ken jij iemand die beschikbaar is op maandag, dinsdag, donderdag 

en/of vrijdag tussen 11.50 en 12.50 uur? 

- Vind je het leuk om kinderen te begeleiden bij het eten en spelen? 

- Heb je zin om ons team te komen versterken? 

 

Neem dan contact op met Tineke  

via 085-0777800. 

 
Tineke Linders 

Coördinator TSO De Piramide  
Eige Wijzz 

Bijzzondere kinderopvang 

 
 
 

Surveillance voor schooltijd 

 

Met ingang van dit schooljaar lopen er voor schooltijd geen leerkrachten meer 

buiten. We hebben namelijk ervaren dat surveilleren voor schooltijd niet nodig is.  De 

kinderen kunnen ook dit schooljaar vanaf 8.15 uur terecht op het schoolplein. Wilt u 

hier rekening mee houden ook wanneer uw kind alleen naar school toe komt. 

 

Om de zelfstandigheid van uw kind(eren) te bevorderen vragen wij u vanaf groep 3 

buiten afscheid te nemen van uw kind wanneer u hem/haar naar school brengt.  

 

Website 

 

Vanwege een technische storing bij de webbeheerder van onze site, zijn onze 

groepenpagina’s helaas nog niet up to date. Hier wordt aan gewerkt.  

  

FlexFlits   

 

 

Extra – 22 augustus 2019  
 



Nieuwe gezichten dit schooljaar 

 

Dit schooljaar kent De Piramide weer een aantal nieuwe gezichten, hieronder stellen 

zij zich aan u voor: 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Lisanne Meulendijks en ik kom de komende 

tijd het team van De Piramide versterken. Ik ben 25 jaar 

en kom uit Asten. Ik ben vorig schooljaar begonnen met 

werken als leerkracht en dit doe ik met veel plezier! Ik 

vind het belangrijk dat er een fijne en veilige sfeer is in 

de groep. 

 

Naast mijn werk is mijn grootste hobby schilderen. 

Verder hou ik van wandelen, concerten bezoeken en 

speel ik piano. Mochten er vragen zijn, loop gerust even 

binnen. Ik sta op donderdag en vrijdag in groep 6. 

 

Hartelijke groeten, Lisanne 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Marga Heinemans, 42 jaar en 

woon met mijn man en 2 kinderen in Nederweert. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om er met mijn gezin 

op uit te gaan, een boek te lezen of te tuinieren. 

Dit schooljaar zal ik op de maandag in groep 1/2 C zijn 

en op de donderdag in groep 4. 

Ik heb veel zin om er samen met de kinderen en het team een 

gezellig en leerzaam jaar van te maken! 

 

Tot ziens! 

Met vriendelijke groeten, Marga Heinemans 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Nandi Janssen en ik ben 23 jaar oud. Samen met mijn 

ouders en 2 broers woon ik in Helenaveen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen, leuke dingen doen met 

vriendinnen, wandelen met mijn hond en ga ik naar 

thuiswedstrijden van PSV.  

 

Op dit moment sta ik in groep 1/2B om Inge Linders te vervangen. 

Ik heb er heel veel zin in! 

 

                                 Groetjes, Nandi 

 



Hoofdluiscontrole 

 

 

Afgelopen jaar is gebleken dat het erg lastig is om voor iedere groep ouders te 

vinden die na iedere vakantie de kinderen willen controleren op hoofdluis. Omdat 

dit een service is die wij als school aanbieden, hebben we als team besloten om dit 

nog een keer op te pakken. Wanneer blijkt dat we dan ook niet voldoende ouders 

kunnen vinden hiervoor zullen we de kinderen niet meer op school controleren.  

Wanneer er bij een klasgenoot van uw kind hoofdluis geconstateerd wordt zullen we 

u hiervan wel op de hoogte brengen, zodat u zelf uw kind thuis kunt controleren. 

We hopen echter dat we komend schooljaar meer ouders kunnen vinden die ons 

willen helpen hierbij.  

Mocht u willen helpen dan kunt een mailtje sturen naar de leerkracht van uw kind. 

  



Informatie gezins- en jongerencoach 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

mijn naam is Lea van Ooijen, Gezins- en Jongerencoach 

bij Zorg in Deurne en ik ben verbonden aan basisschool 

de Piramide.  

U kunt bij mij terecht met vragen over opgroeien en 

opvoeden. Hierbij kunt u denken aan de volgende 

vragen:  

 

• Mijn kind is erg druk; hoe kan ik hiermee omgaan?  

• Mijn partner en ik gaan scheiden; wat doet dit met mijn kind?  

• Mijn kinderen hebben vaak ruzie; hoe kan ik dit oplossen?  

• Mijn kind gaat niet graag naar school; wat is er aan de hand?  

• Ik vermoed dat mijn kind autistisme heeft; hoe kan  ik helpen?   

      

Twijfelt u of u terecht kunt bij mij? Mijn collega’s en ik van Zorg in Deurne staan voor u 

klaar voor alle grote en kleine vragen over uw kind. Wij gaan samen met u kijken 

naar uw vraag en welke mogelijkheden hierin zijn. Tevens zoek ik in overleg met u de 

samenwerking op met belangrijke betrokkenen voor uw kind, zoals bijvoorbeeld 

school, bestaande hulpverlening of familie.  

 

Wilt u in contact komen met mij? Dan kan op de volgende manieren:  

• Elke 1e dinsdag van de maand van 13.45 tot 14.45 uur is er een 

inloopspreekuur op Bs De Piramide. 

• U kunt vragen aan de leerkracht of intern begeleider om een afspraak met 

mij in te plannen. 

• U kunt ook zelf contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.  

 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Lea van Ooijen | Gezins- en Jongerencoach 

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag 

Gemeente Deurne | Markt 1, 5751 BE | Postbus 3, 5750 AA | Deurne 

T 06 19987781 

E lea.vanooijen@opvoedondersteunerdeurne.nl  I www.deurne.nl 
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