
 

 

IJsfestijn 

 

Inmiddels is de datum bekend waarop De Piramide 

mag deelnemen aan het IJsfestijn hier in Deurne.  

Op maandag 16 december mogen we met de 

groepen 3 tot en met 8 weer gaan schaatsen op de 

Markt.  

Kinderen die thuis schaatsen hebben mogen deze meenemen. Alle andere kinderen 

mogen schaatsen  lenen bij de ijsbaan. Denkt u zelf aan warme kleding, 

handschoenen etc. 

 

 

Surveillance tijdens de middagpauze 

 

Enige tijd geleden heeft u van ons een brief ontvangen waarin we u gevraagd 

hebben of u ons kon helpen met surveilleren tijdens de middagpauze. Hierbij 

hebben we het verzoek gedaan om de brief in te leveren, ook wanneer u ons niet 

kon helpen. We hebben van veel ouders de brief retour ontvangen. We willen deze 

ouders hiervoor bedanken. Helaas zijn er niet genoeg ouders die ons kunnen helpen 

tijdens het surveilleren. We zullen dan ook geen gebruik maken van het aanbod van 

de ouders die aangegeven hebben ons te kunnen helpen. We willen ook deze 

ouders bedanken voor het meedenken. 

Als team bekijken we nu hoe we na de kerstvakantie verder gaan met het 

surveilleren. Mocht er iets veranderen dan houden wij u hiervan op de hoogte. 
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Kerstviering 

 

Op vrijdag 20 december vindt onze kerstviering plaats. Dit jaar zal dit in 

de vorm van een kerstontbijt zijn. 

Voor dit ontbijt mogen alle kinderen 5 kleine hapjes meebrengen. Er 

komen vanaf volgende week inschrijflijsten in de klassen, zodat de 

kinderen niet allemaal hetzelfde maken.  

De kerstviering is dit jaar onder schooltijd (8.30u tot 12.30u). Hier 

zullen de kinderen samen met de leerkracht genieten van de 

lekkere hapjes en luisteren naar het kerstverhaal. 

 

Voor deze ochtend moeten alle kinderen een bord, beker en bestek meebrengen. 

  
 

Vrijwilligers gezocht! 

 

Wij zijn op zoek naar ouders/opa's/oma's/ooms/tantes 

die zin en tijd hebben om onze leerlingen (samen met 

Rob de conciërge) te begeleiden bij het aanleggen 

van een moestuin. 

Dit gebeurt onder schooltijd (dagen en tijden in 

overleg met de leerkrachten). 

 

Heb je hier interesse in? Kom dan eens langs en vraag 

naar Rob Daniëls! 

 
 

Stichting Leergeld Deurne 

 

Sinds 1 oktober 2014 is in de gehele gemeente Deurne de stichting Leergeld Deurne 

actief. De stichting wil dat Deurnese kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders 

een laag inkomen hebben, mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun 

persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Deelname aan het verenigingsleven zoals 

sport, muziek, toneel of scouting. Deelname aan schoolreisjes, schoolkampen of 

werkweken vallen er ook onder. Ook een bijdrage voor de aanschaf van een fiets of 

een computer (voortgezet onderwijs) behoort tot de mogelijkheden. De stichting 

houdt de werkwijze aan volgens de landelijke Leergeld-formule. 

 

Stichting Leergeld Deurne is te bereiken: 

Oude Martinetstraat 2, 5751 KN Deurne 

(elke dinsdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur, gebruik maken van de zij-ingang van 

het gemeentehuis!)  

Tel. 06-28137224  

Email info@leergelddeurne.nl  

Website www.leergelddeurne.nl  

 

mailto:info@leergelddeurne.nl
mailto:info@leergelddeurne.nl
http://www.leergelddeurne.nl/
http://www.leergelddeurne.nl/

