
 

Algemeen 
 

Hierbij ontvangt u de jaarinfo voor het nieuwe schooljaar. In deze jaarinfo hebben 

we een aantal belangrijke zaken nog even voor u op een rijtje gezet. Op onze 

website vindt u de jaarkalender waarin alle activiteiten vermeld staan. Ook ontvangt 

u dit jaar weer iedere maand de kalender op papier. Mocht u nog vragen hebben 

loop dan gerust even binnen. 

 

Namens het team wens ik u en uw kinderen een fijn schooljaar. 

 

Marianne van de Mortel 

 

Het team 

 
Hieronder vindt u de klassenbezetting voor dit schooljaar.  

 

Groep  Leerkracht  Onderwijsassistent 

1-2a 
Wilma Horyon (ma & di) 

Jeannine Stroucken (wo, do & vr) 
Tamara van Lierop 

1-2b  
Inge Linders /Nandi Janssen (ma, di & 

vr) 

Wilma Horyon (wo & do) 

Tamara van Lierop 

1-2c  
Joyce Isbouts ( di t/m vr) 

Marga Heinemans – van Meijel (ma) 
Tamara van Lierop 

3 
Joke van der Voort (ma, do & vr) 

Boukje van der Heijden (di & wo) 
Sanne Scheenen 

4  
Angela Stamps (ma, di, wo & vr) 

Marga Heinemans – van Meijel (do) 
Sanne Scheenen 

5  
Sandra van Helmond (ma, do & vr) 

Sofieke van Neerven (di & wo) 
Femke van de Kerkhof 

6  
Wendy Jansen (ma, di & wo) 

Inge Boot /Lisanne Meulendijks (do & vr) 
Femke van de Kerkhof 

7  Ivonne van Dam (ma t/m vr) Femke van de Kerkhof 

8  
Denise van Hoof (ma, di & wo) 

Stefanie van Dijk (do & vr) 
Femke van de Kerkhof 

Taalklas/  

nieuwkomers 

Karin Vloet (di-wo-vrij) 

Ank van de Kerkhof ( ma –do) 
 

FlexFlits   

Jaarinfo 



    

Muziekles Marga van der Wallen   

Conciërges 
  

Rob Daniëls (ma,di,do,vrij) 

Peggy de Beer(Vrijwilliger) (di, do) 

Toon 

Bukkems(Vrijwilliger)(ma,wo,vrij) 

Danny (Vrijwilliger ORO) (ma, di) 

  

Administratie Rian Kuepers (ma-di-do)   

Directie Marianne van de Mortel ( ma t/m do)  

 

 

Informatieavonden en inloopmiddag 
 

Wat? Welke groep(en)? Wanneer? Voor wie? 

Informatieavond Groepen 1-2 en 3 Donderdag 22 augustus 

19.00u – 20.00u 

Ouders 

Informatieavond Groep 8 Dinsdag 27 augustus 

19.00u – 20.00u  

Ouders  

Inloopmiddag Groepen 4 t/m 7 Dinsdag 3 september 

15.00u – 16.00u 

Ouders en 

leerlingen 

 

Zoals u ziet is er dit jaar niet meer voor iedere groep een informatie avond. We 

hebben ervoor gekozen om voor de groepen 4 t/m 7 een inloopmiddag te houden 

omdat we gemerkt hebben dat in deze groepen de opkomst tijdens de informatie 

avond erg gering is. Tijdens de inloopmiddag bent u met uw kind welkom in de 

groep om een kijkje te nemen, kennis te maken met de leerkracht en eventuele 

vragen te stellen.  De inloopmiddag zullen we evalueren en bekijken of we dit ook 

volgend schooljaar weer zo vorm willen geven. 

 

Gymrooster  

 

Dit schooljaar ziet het gymrooster er als volgt uit: 

Dag Groep 

Maandag  

08.30u – 09.20u Groep 7 

09.20u – 10.00u Groep 4 

10.30u – 11.15u Groep 3 

11.15u – 12.00u Groep 6 

13.00u – 13.45u Groep 5 

13.45u – 14.30u Groep 8 

Donderdag  

10.30u – 11.15u  Groep 8 

11.15u – 12.00u Groep 5 

Vrijdag  

08.30u – 09.20u Groep 6 

09.20u – 10.15u Groep 7 

10.30u – 11.15u Groep 4 

11.15u – 12.00u Groep 3 



Schoolreis 
 

Op 29 augustus gaan alle groepen van Bs De Piramide op schoolreis. Ook dit jaar 

wordt de bijdrage vanuit de ouders hiervoor digitaal geregeld. In de laatste FlexFlits 

van afgelopen schooljaar heeft u hierover informatie ontvangen. Hieronder vindt u 

nogmaals deze informatie. 

Fijn wanneer u het bedrag al heeft overgemaakt. Mocht u dit nog niet hebben 

gedaan dan willen we u vragen om dit een dezer dagen maar uiterlijk 28 augustus 

te doen. Alvast bedankt. 

 

Kosten schoolreisje 

In de tweede week van het nieuwe schooljaar staat het jaarlijkse schoolreisje 

gepland. De kosten van het schoolreisje bedragen: 

• groep 1 en 2 een bijdrage van €10,00  per leerling 

• groep 3 t/m 8 een bijdrage van €18,00  per leerling. 

 

In de loop van hun schoolloopbaan betalen op deze manier alle kinderen evenveel, 

omdat ze ook allemaal van dezelfde attracties gebruik maken. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Basisschool De Piramide heeft een actieve oudervereniging. Vanuit de vrijwillige 

ouderbijdrage worden door de oudervereniging activiteiten georganiseerd.  

In het schooljaar worden de volgende activiteiten geheel of gedeeltelijk 

gefinancierd vanuit de ouderbijdrage: schoolreis, sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, 

schoolfotograaf, schoolverlaterskamp, koningsspelen/sportdag en attenties bij 

afscheid leraar of jubileum.  

De Oudervereniging is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die zich voor De 

Piramide willen inzetten. Kom vrijblijvend naar een vergadering of neem contact met 

de oudervereniging op.  

• De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €12,00 per leerling. 

 

Betaling schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage 

De kosten van het schoolreisje en de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 

2019/2020 dienen vóór woensdag 28 augustus voldaan te zijn. In verband met de 

veiligheid is het niet meer mogelijk om contant te betalen. 

 

Kosten per leerling: 

• Groep 1 en 2: schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage:  €22,00 

• Groep 3 t/m 8: schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage: €30,00 

 

U kunt het bedrag overmaken op rekening nummer: NL 70 INGB 0004 4673 56 t.n.v. 

Oudervereniging De Piramide onder vermelding van de naam en groep van uw 

kind. Mocht u deze kosten niet kunnen betalen, dan kunt u contact opnemen met 

de directie (marianne.vandemortel@prodas.nl). Er zal samen met u naar een 

oplossing gezocht worden. 
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