
 

Staking 30 en 31 januari 

 

 

Afgelopen donderdag en vrijdag hebben we net als veel andere scholen in 

Nederland gestaakt. Een gedeelte van het team heeft deze dagen gebruikt om met 

elkaar het gesprek te voeren over hoe we zelf invloed kunnen hebben op onze 

werkdruk. Hierbij hebben we niet alleen met ons eigen team gesproken maar ook 

met andere teams binnen ons cluster.  We hebben gezocht naar duurzame 

oplossingen, oplossingen die minder voor de hand liggen en misschien op een 

andere manier een investering vragen.   

De opbrengst van deze dagen geeft input voor ons als team maar ook voor 

Stichting Prodas om te kijken hoe reëel en haalbaar deze kunnen zijn in de praktijk. 

Hiermee gaan we de komende tijd aan de slag. We houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

 

 

Inplannen oudergesprekken 
 

Van 17 t/m 20 februari a.s. vinden de oudergesprekken plaats voor de groepen 1 

t/m 7 en adviesgesprekken voor groep 8. Voor het inplannen van deze gesprekken 

maken we weer gebruik van ‘Schoolgesprek’. 

De gesprekken kunnen vanaf maandag 10 februari a.s. online worden ingepland. 

U ontvangt hierover nog een mail met meer informatie en een link naar het rooster. 

  

Zijn er bij inplannen nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rian Kuepers, 

administratie (rian.kuepers@prodas.nl). 
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Gevonden voorwerpen 

 

 

 

 

Wist u dat in de gang naar de gymzaal een bak 

met gevonden voorwerpen staat? Deze begint 

alweer aardig vol te raken! Mocht u iets missen, 

neemt u dan alstublieft een kijkje. Na de 

carnavalsvakantie worden de gevonden 

voorwerpen definitief opgeruimd.   

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

 
Hoi allemaal, 

 

Mijn naam is Lex Adriaans en vanaf januari surveilleer ik in de pauzes 

op maandag en dinsdag bij basisschool De Piramide. 

Naast deze taak ben ik werkzaam als gymleraar in Liessel en 

Eindhoven en als begeleider op de BSO in Asten. 

 

 

 

 

 

Hallo, 

 

mijn naam is Valmir Zurapi, werkzaam bij Sportstuif als vakleerkracht 

lichamelijke opvoeding. Ik zal op vrijdag mee surveilleren. 

Een aantal kinderen ken ik al via de BSO of door activiteiten van LEEF. 

Op maandag en donderdag sta ik op de BSO hier op locatie. 

Naast de BSO geef ik ook nog eens gymlessen op verschillende 

basisscholen in Deurne. 

 

  



Nieuws vanuit de leerlingenraad 

 

In november hebben we onder de 

kinderen van De Piramide een 

stemming gehouden over een 

nieuwe naam voor onze 

nieuwsbrief. In de klas hebben de 

kinderen namen mogen 

bedenken. Van alle namen die 

bedacht zijn hebben we een top 5 

samengesteld waar alle kinderen 

op mochten stemmen.  

Op 23 januari hebben wij, de leerlingenraad, onder 

leiding van juf Marianne de stemmen geteld. Het 

was nog even spannend, omdat twee namen erg 

veel stemmen hebben gekregen. Het is ook 

belangrijk dat we alle stemmen goed tellen. We 

hebben het dan ook samen gecontroleerd.  De 

nieuwe naam van onze nieuwsbrief is 

geworden...... Piramail !   

Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitstraling 

van de nieuwsbrief die past bij de nieuwe naam. 

Vandaar dat de nieuwsbrief vandaag nog FlexFlits 

heet.  In de volgende nieuwsbrief kan iedereen het 

resultaat bewonderen. 

 

 

 

 

Namens de leerlingenraad; Corné, Sarah, 

Alexander, Yanna, Ella, Coen, Veerle en Julia. 

 

Vriendelijke groet, 

Marianne 

  



Carnaval op school 

 

Over iets meer dan twee weken is het alweer tijd voor Carnaval. Maandagmiddag 

10 februari wordt bekend gemaakt wie dit jaar de prins en prinses van De Piramide 

zullen zijn. De spanning in groep 8 loopt al flink op.  

   

Op woensdagmiddag 19 februari om 12.45 uur kunnen ouders, opa’s, oma’s, 

broertjes of zusjes een keer extra genieten van een spetterend optreden van de 

Piramidedansers! Dit optreden zal plaats vinden in de grote gymzaal. Let op; dit is 

een aangepaste datum en tijd! 

  

De carnavalsviering van De Piramide zal plaatsvinden op vrijdag 21 februari in  

‘Zaal De Zwaan’. De kinderen worden om 8.30 uur verkleed op school verwacht en 

we zullen rond 9.00 uur richting Zaal De Zwaan gaan lopen. Daarna zal het 

Carnavalsfeest losbarsten in De Zwaan!  

 

Om 12.15 uur kunnen de kleuters bij Zaal De Zwaan weer opgehaald worden. De 

klaar-overs helpen de kinderen met het oversteken. We willen u dan ook vragen om 

op de parkeerplaats tegenover Zaal De Zwaan op uw kind te wachten.    

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 lopen terug naar school, waar zij om 12.30 uur 

kunnen worden opgehaald. Net als alle onderbouwgroepen zijn ook groep 5 t/m 

groep 8 deze middag vrij.  

  

Het is fijn wanneer u op losse carnavalsattributen een naam zet. De kinderen mogen 

alleen serpentines meenemen en om het op deze dag gezellig te houden, laten we 

wapens zoals (nep)pistolen en (nep)messen thuis. 

 

  

We gaan er een gezellige carnaval van maken!!  

 

 
 

  



KNVB Schoolvoetbaltoernooi 

 

Beste leerlingen van groep 5, 6, 7 

en 8,  

  

Vanaf nu kunnen jullie jezelf 

opgeven voor het KNVB 

Schoolvoetbaltoernooi van ZSV, 

SV Deurne en Leef!  

Op woensdagmiddag 1 april van 13.30u tot 18.00u. 

De inschrijving sluit op 23 februari 2020.    

 

Toernooilocatie:  Sportpark De Kranenmortel, op de velden van zowel SV Deurne als 

ZSV.  

  

Wat is er nodig om mee te mogen doen met een team:   

• Teams uit groep 5/6 spelen 6 tegen 6.   

• Teams uit groep 7/8 spelen 8 tegen 8.   

• Ieder team heeft maximaal 5 wisselspelers, dus teams groep 5/6 max 11 

spelers, teams groep 7/8 max 13 spelers.   

• Bij groep 5/6 mag er 1 kind meespelen dat 1 jaar ouder is. Bij groep 7/8 

mogen 2 kinderen meespelen die 1 jaar ouder zijn.   

• Alle kinderen moeten op dezelfde basisschool zitten; er wordt gespeeld in 

schoolteams. Er mogen zoveel teams mee doen per school als mogelijk is.   

• Elk team heeft minimaal 1 begeleider nodig, die minimaal 18 jaar oud is. Dit 

kan een ouder, verzorger, opa, oma etc. zijn.   

Wie er zin heeft gekregen om mee te spelen, geeft zijn of haar naam door aan de 

juf.   

Zijn jullie met genoeg deelnemers en coach, dan kan er deelgenomen worden. 

  

Wij verzorgen de verdere inschrijving. 

  

  



BoS 
 

In verband met de afwezigheid van één van 

onze vrijwilligers, zijn wij na de krokusvakantie 

beperkt in onze openingstijden.  

Op dinsdag na schooltijd is de BoS normaal 

geopend.  

Mochten we voor deze periode geen (extra) 

vervanger kunnen vinden, dan zal de BoS 

op donderdag na schooltijd gesloten zijn.  

We zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.  

 

Ook kunt u zich nog altijd aanmelden als vrijwilliger voor onze BoS. Als vrijwilliger BoS 

helpt u bij de uitleen van boeken en overige werkzaamheden.  

Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen wij de BoS beter bemannen en ruimere 

openingstijden aanbieden.  

Mocht u zich voor ons willen inzetten, dan horen we dit graag.  

U kunt contact opnemen met onze directeur, Marianne van de Mortel 

(marianne.vandemortel@prodas.nl).  
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Komt er in 2020 een nieuwe wijkkrant voor de wijk Koolhof? 

 

Doel: Nieuws met elkaar delen. Weten wat er gebeurt in de wijk. Elkaar beter leren 

kennen. Wie heeft er iets te bieden? Voor wie kan ik iets betekenen? Een wijkkrant 

gemaakt voor en dóór bewoners van de Koolhof! 

 

Hoe?  

Door 4 x per jaar een wijkkrant uit te brengen. Digitaal, en op papier voor wie geen 

computer heeft of daar niet mee om kan gaan. 

Wie?  

U kunt als bewoner een bijdrage insturen. En dat kan van alles zijn: 

• Ik zoek… / Ik heb…. (tuinplanten, delen tuingereedschap, fietsbel, fotolijst, etc). 

• Wie kan…/ Ik kan…. (lampen vervangen, boodschappen meebrengen, etc). 

• U heeft een tip waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. 

• U zou graag iets willen veranderen in uw straat of buurt. Wie wil dat ook? Samen 

sterk. 

• U heeft hét recept voor…. 

• U kunt mooi tekenen, of dichten. 

 

Maar alles begint met: Mensen! Daarom zijn we op zoek naar een aantal mensen 

die samen nadenken over de vorm van zo'n krant, ideeën hebben voor financiering 

en die de krant willen afgeven bij inwoners die deze niet digitaal kunnen ontvangen.  

 

We zijn dus op zoek naar u.  

Wilt u meewerken of een bijdrage leveren, hoe klein ook, dan kunt u zich melden bij  

redactie@koolhofdeurne.nl  

 

Graag ontvangen wij uw bijdrage voor zondag 1 maart 2020. 

  

Wijkkrant Koolhof? 
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De Zorgboog 
 


