
 
 

Schoolfotograaf 
 

Op maandag 16 maart zal de schoolfotograaf 

onze school weer bezoeken. Wij verzoeken u 

vriendelijk rekening te houden met eventuele te 

plannen afspraken, zodat ieder kind op de 

klassenfoto komt te staan. 

De leerlingen waarvan een broer/zus op De 

Brigantijn zit, worden op dinsdag 17 maart 

ingepland voor de broer/zusfoto.  

 
 

BoS 
 

Helaas is het ons niet gelukt om een vrijwilliger te 

vinden die tijdelijk, de afwezigheid van één van 

onze vrijwilligers, vervangt.  

Daarom hebben wij de komende drie weken 

aangepaste openingstijden.  

 

Op dinsdag na schooltijd is de BoS normaal 

geopend.  

Op donderdag na schooltijd is de BoS gesloten. 

Boeken kunt u wel inleveren in de daarvoor 

bestemde kist.   
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Coronavirus 
 

Handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en papieren zakdoeken 

gebruiken; op onze scholen wordt extra aandacht besteed aan deze 

hygiënemaatregelen. 

Op basis van informatie van het RIVM en de GGD is het voor onze scholen niet nodig 

verdere voorzorgsmaatregelen te nemen in verband met het Corona virus. Bij een 

besmetting in Nederland informeert de lokale GGD over de consequenties en de te 

nemen maatregelen voor die specifieke regio. Uiteraard houden we het nieuws en 

de sites van RIVM en overheid goed in de gaten. Indien je in besmet gebied bent 

geweest en gezondheidsklachten hebt, neem dan contact op met de huisarts. We 

informeren via de Prodas-website en de sites van de scholen indien er iets verandert 

aan de situatie. 

 

 

Alle kinderen van groep 8 hebben inmiddels hun definitieve schooladvies 

ontvangen. De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de brugklas kan tussen 9 en 

13 maart 2020 via de website van de school. 

Voor Sprongcollege, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege en Peellandcollege op 

www.ivo-deurne.nl en voor het Willibrord gymnasium via 

www.willibrordgymnasium.nl.  

Over de procedure na aanmelding vindt u meer informatie op de website van de 

school. 

 

 

Tijdens de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’ (7 t/m 15 maart 2020) vinden er in 

Deurne een aantal activiteiten plaats waaraan u of uw kind deel kan nemen: 

• Thema-avond ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen op maandag 9 

maart van 19.30u – 21.30u. 

• Thema-avond van basisschool naar voortgezet onderwijs op donderdag 12 

maart van 19.30u – 21.30u. 

• Spelletjesmiddag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en kinderen 

met een ontwikkelingsvoorsprong op zaterdag 14 maart van 14.00u – 16.30u. 

 

Al deze bijeenkomsten vinden plaats in Bs. Willibrordus, Romboutsstraat 2 in Deurne 

en worden georganiseerd door Praktijk Jong Geleerd uit Asten in samenwerking met 

Stichting Prodas. Ze zijn gratis toegankelijk. Aanmelden kan via: 

marjon@jonggeleerd.info, onder vermelding van de activiteit die u bij wilt wonen.  

 

Mocht u nog meer informatie willen over de verschillende activiteiten, loop dan 

even binnen bij de leerkracht! 

Aanmelding Voortgezet Onderwijs 

Week van de Hoogbegaafdheid 2020 

http://www.ivo-deurne.nl/
http://www.willibrordgymnasium.nl/
mailto:marjon@jonggeleerd.info


Koningsdag Deurne 
 

Maandag 27 april is het weer zover: 

Koningsdag 2020  

Er is dit jaar wederom een uitgebreid 

middagprogramma, met een grote 

slingermarkt, de deelname van ca. 20 

verenigingen en meerdere podia. De 

kinderen kunnen rekenen op vele springkussens, er is animatie op meerdere plekken 

en in het centrum vind je muziek en dansoptredens. Bovendien zijn er food-trucs 

waar lekkere dingen te verkrijgen zijn. Activiteiten van Koningsdag Deurne 2020 

vinden plaats van 13.00–17.00 uur.  

 

Voor onze school zijn enkele kraampjes op de slingermarkt beschikbaar in het 

centrum van Deurne.   

Kinderen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 maart aanmelden door middel van 

het ontvangen formulier.  

Diegene die zich hebben opgegeven krijgen na inventarisatie door de 

Oranjevereniging Deurne op ca. 14 april een plattegrond met kraamnummer.   

 

Namens Oudervereniging De Piramide,  

Bart Spierings  

 

  

  



Even voorstellen 

 

                                                          Hallo, 

Mijn naam is Jeroen van Rijt, ik ben 25 jaar oud en sinds dit 

schooljaar nieuw op basisschool De Piramide. Hier 

ondersteun ik de taalklas 2 dagen per week. Ik ben in 2017 

afgestudeerd als onderwijsassistent en versterk sinds 2018 het 

team bij Tijl Uilenspiegel.  

 

Ik woon nog financieel voordelig (bij mijn ouders) in Weert, al 

ben ik wel op zoek naar een eigen plek. 

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op concertjes of de 

kleinere festivals. Ik speel graag handbal of sleutel wat aan 

mijn motor. 

Wat het onderwijs voor mij bijzonder maakt is de diversiteit in 

de klas. Ieder kind is zijn eigen ik en samen vormen zij een 

hechte groep die bouwt naar de toekomst.   

 

 

Hoi allemaal! 

 

Ik ben Melissa van den Reek en ik ben 19 jaar. Ik ben een 

tweedejaarsstudent op Hogeschool de Kempel in Helmond 

(Pabo). Het afgelopen half jaar heb ik iedere dinsdag 

stagegelopen in groep 6  bij Wendy Jansen en daar heb ik 

een super leuke tijd gehad! Vanaf dinsdag 18 februari ben ik 

begonnen in groep 1/2 bij Joyce Isbouts. Dat is voor mij de 

eerste keer dat ik bij de kleuters kom en ik vind het nog een 

beetje spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in!  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en om met 

vriendinnen af te spreken. In de weekenden en vakanties 

werk ik in een restaurantje en doe ik animatiewerk.  

 

Hopelijk tot snel!  

 

Melissa 

 

 
Ik ben Roobin, 18 jaar oud en ik loop stage op bassischool De Piramide 

in groep 8. Ik zit op het ROC Ter Aa onderwijsassistent in Helmond. In mijn 

vrije tijd speel ik fanatiek waterpolo en geef training aan onder de 11 

waterpolo. Veder spreek ik graag met vrienden en vriendinnen af om 

gezellig met een kopje thee bij te kletsen. Na deze opleiding wil ik graag 

door studeren om echt zelf les te kunnen gaan geven. Zelf weet ik niet 

precies welke doelgroep ik wil doen. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn 

zin in groep 8. Ik wil later graag met kinderen werken, omdat het me erg 

ligt en ik het een mooi idee vind dat je een kind echt iets bij kan leren; 

niet alleen over de stof maar ook echt over het leven. 



 

Mijn naam is Bianca Smits. Ik ben 17 jaar. Ik woon in Liessel en ik volg de 

opleiding onderwijsassistent op het ROC Ter Aa in Helmond. Ik zit in het 

eerste jaar van mijn opleiding. 

Ik kom hier voor een half jaar stagelopen, ik ben 2 keer in de week te 

vinden bij groep 1/2a. Ik ben er op de maandag en donderdag, ook 

ben ik om de 10 weken een hele week in de klas. Ik vind het leuk om 

met vrienden iets te gaan doen na school zoals winkelen, of naar de 

film.  

 

Hallo!  

Mijn naam is Daniëlle van den Ham en ben 17 jaar oud. 

Mijn hobby’s zijn: zingen, creatief bezig zijn en ik vind het erg leuk om iets 

gezelligs te doen met vrienden of familie. Ik loop stage bij juf Karin in de 

nieuwkomersgroep. Ik vind het erg leuk om hier stage te lopen. ik loop hier 

stage van 27 januari tot aan het einde van het schooljaar op elke maandag 

en donderdag.  



 

 
 
 

 
 

 


