
 

 

Communicatieplan 

 

Vorig schooljaar is er door de werkgroep communicatie een communicatieplan 

opgesteld. Met het team hebben we dit plan nog eens kritisch bekeken en hier en 

daar wat aanpassingen gedaan. De punten die voor u van belang zijn vindt u 

hieronder: 

 

- Leerkrachten en directie beantwoorden de mail in principe op hun 

werkdagen tussen 08.00u en 17.00u (met uitzondering van de momenten 

waarop zij voor de groep staan) binnen 3 werkdagen. 

- Leerkrachten zijn telefonisch bereikbaar tussen 08.00u en 08.25u en na 

schooltijd vanaf 15.30u op het schoolnummer: 0493-313422. 

- Donderdag is onze 'postdag'. Op deze dag krijgen de kinderen eventueel 

brieven mee naar huis. 

 

Ons communicatieplan ligt ter inzage voor u klaar op school.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. 

 

BoS gesloten 

 

Donderdagmiddag 10 oktober is de BoS gesloten i.v.m. de afsluiting van de 

Kinderboekenweek. 

 

Samenstelling leerlingenraad schooljaar 2019-2020 

 

Ook dit schooljaar hebben we op onze school een leerlingenraad (leerlingen uit de 

groepen 5 t/m 8). Het doel van de leerlingenraad is om leerlingen binnen de school 

een stem te geven. Ze leren om het gesprek aan te gaan met elkaar, met de 

leerkrachten en de directie van de school. Zo proberen ze samen iets voor elkaar te 

krijgen. Leden van de leerlingenraad leren om verantwoordelijkheid te dragen in de 

school als minimaatschappij. Ze vertegenwoordigen de kinderen van de school.  

De leden van dit schooljaar stellen zich in de bijlage van de FlexFlits aan u voor.  

  

FlexFlits   

 

 

Nr. 2 

3 oktober 2019 



Maak het verschil, word vrijwilliger! 

  

Een paar weken geleden hebben wij, binnen 

onze school, om versterking gevraagd voor 

onze BoS. Helaas hebben wij tot op heden 

geen enkele reactie ontvangen. Dit baart ons 

zorgen.  

 

Helaas zijn wij afhankelijk van vrijwilligers om 

deze bibliotheek optimaal in te kunnen zetten. 

Zonder vrijwilligers kunnen we maar beperkt 

open zijn en hebben we ook vaker met sluiting 

te maken bij ziekte of afwezigheid van onze bestaande vrijwilligers. Dit willen we niet. 

Wij willen de BoS juist graag meer open hebben om met elkaar de passie voor lezen 

door te geven.   

 

Bent u iemand, of kent u iemand die ons huidige team kan komen versterken, laat 

het ons weten!! 

 

Met name voor de woensdag (12.30- 13.30 uur) zijn we op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. Maar op dinsdag (14.45-16.00 uur) en donderdag (14.45-16.00 uur) 

kunnen we uw hulp ook heel goed gebruiken.  

 

Meer informatie? Neem zo spoedig mogelijk 

contact op met Aquilien van Stiphout, 

coördinator BoS Deurne. 

(aquilien.vanstiphout@prodas.nl ) of Peggy de 

Beer (peggy.debeer@prodas.nl)  

Opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind 

kan ook!  

 

Samen kunnen we echt het verschil maken! 
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Studiedag 11 september 

 

Terwijl de kinderen op woensdag 11 september genoten hebben van een vrije dag 

hebben wij als team niet stil gezeten. We hebben deze dag gebruikt om met elkaar 

te praten over een aantal onderwerpen, waaronder de kennismakingsgesprekken. 

Inmiddels hebben we deze met u en uw kind(eren) al weer achter de rug.  

Ook hebben we gesproken over het geven van instructie aan onze leerlingen. We 

doen dit allemaal iedere dag, maar hoe kunnen we dit nog beter afstemmen op 

wat de kinderen nodig hebben. Met de begeleider van Onderwijs Maak Je Samen 

hebben we hier gericht naar gekeken. Dit aan de hand van onze nieuwe 

rekenmethode Getal en Ruimte Junior. Hierin zit de instructie al verwerkt, maar hoe 

doen we dit in de groep?  

Het was een productieve, praktische dag waar we al meteen de vruchten van 

hebben kunnen plukken! 

 

Even voorstellen 
 

Mijn naam is Kris Klaassen, ik ben 20 jaar oud en ik woon in de 

Walsberg. Ik ben een tweedejaars student van Hogeschool De 

Kempel en ik ben nu stagiair in groep 4 bij juffrouw Angela. Zelf heb ik 

de opleiding onderwijsassistent afgerond op het ROC Ter Aa in 

Helmond en heb ik dus al wat ervaring met stage lopen in het 

basisonderwijs. Ook beoefen ik de sport voetbal bij SV Deurne en dit 

doe ik al 14 jaar, hierbij ben ik ook trainer en coach van de JO17-2. 

Tot slot heb ik ook nog eens 2 hele lieve honden.  

 

Heb je vragen voor mij? Stel ze gerust! 

 

 

 

Beter laat dan nooit... Ook dit schooljaar verzorg ik weer met 

plezier de muzieklessen aan alle groepen van “BS De Piramide”. 

Van mijn hobby mijn beroep gemaakt waardoor ik de 

voorbereiding en uitvoering van een muziekles uit handen van de 

groepsleerkracht neem en zij de handen even vrij hebben voor 

iets anders. Tot ziens op school of zoals regelmatig in 

Deurne centrum of omgeving waar menig 

leerling vluchtig aan papa en mama vertelt dat ik de juf van de 

muziekles ben 😊   

  

Groetjes Juffrouw Marga. marga.vanderwallen@prodas.nl  

Werkzaam op “BS De Piramide” op dinsdagmorgen, dinsdagmiddag en 

donderdagmiddag. 
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Kinderboekenweek 2019 

 

 
 

Van 2 t/m 13 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Tijdens deze week 

staan lezen en kinderboeken centraal.  Met het thema “Reis mee” gaan we 

op reis in kinderboeken. Tijdens het thema staat het vervoersmiddel op de 

voorgrond.   

 

Het vervoersmiddel is een belangrijk onderdeel van bijna elke reis die er 

gemaakt wordt. Op vakantie maak je gebruik van vervoersmiddelen, als je 

naar school gaat maak je gebruik van vervoersmiddelen en vaak gebruik je 

ook vervoersmiddelen als je wat leuks gaat doen.  

 

We zijn de Kinderboekenweek gestart met een opening op 2 oktober.   

Nu gaan we in de groepen, ieder op zijn eigen manier, aan de slag met het 

thema.  

 

Het resultaat van al onze ervaringen willen we graag aan elkaar laten zien. 

Alle leerlingen krijgen hiervoor de gelegenheid op donderdag 10 oktober 

(onder schooltijd).  

 

Ook u kunt al onze ervaringen komen bewonderen op  

vrijdag 11 oktober om 12.30u. 

 

Onze koffers, vol verhalen, zullen voor u klaar staan. 

 

 
 

 
  



 

 


