Nieuwsbrief
(Voortgezet) speciaal onderwijs
voor leerlingen met een langdurige
ziekte en/of lichamelijke beperking

Datum

29 juni 2017

Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij leest u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het was een bewogen
schooljaar, met een verhuizing naar een prachtig nieuw gebouw, een tijdelijk verbod
op het gebruik van de mobiele telefoon en het overlijden van Marcolm Rowswell ,
leerling van de groep VB en van Daisy Ravensbergen, medewerker van Piramide
Podium.
De leerlingen en medewerkers hebben veel meegemaakt en moeten verwerken,
maar ook samen hard gewerkt om het schooljaar tot een succes te maken.
In deze nieuwsbrief leest u de laatste belangrijke informatie over het Staatsexamen
2017, de diploma-uitreiking, het eindproject en de start van het nieuwe schooljaar.
Het schriftelijk deel van het Staatsexamen 2017 is goed verlopen. Op zaterdag 1 juli,
maandag 3 juli en dinsdag 4 juli vindt het mondeling deel van het Staatsexamen
plaats. Op dinsdag 4 juli om 17.00 uur vindt de uitreiking plaats van de certificaten
en diploma’s. Deze vindt plaats in de aula. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
De leerlingen die geen mondeling examen afleggen zijn maandag 3 en dinsdag 4
juli vrij. De schoolverlaters, hopelijk in bezit van mooie certificaten of een mooi
diploma, zwaaien wij op dinsdag 4 juli uit.
De leerlingen die ook volgend schooljaar leerling zijn van het Piramide College
verwachten wij woensdag 5 en donderdag 6 juli weer op school voor het
eindproject. Het eindproject heeft als thema duurzaamheid. Het project is een
gezamenlijk project met het VierTaal College.
Woensdag 5 juli zijn wij buiten de school, namelijk op het terrein van Natuur en
Milieueducatie in het Zuiderpark. Verzoek aan de leerlingen hun Ov-kaart mee te
nemen. Meer informatie over de locatie vindt u op
http://www.milieueducatiedenhaag.nl/
Donderdag 6 juli vinden de activiteiten van het project op school plaats.
Donderdag 6 juli krijgen de leerlingen het laatste rapport mee naar huis. Om 15.00
uur begint de zomervakantie.
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De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is maandag 21 augustus. Op
maandag 21 augustus beginnen wij met de Startweek 2017. Hierover heeft u
informatie ontvangen. Woensdag 23 augustus is een margedag. De leerlingen zijn
vrij. Donderdag 24 augustus beginnen de reguliere lessen.
De volgende collega’s gaan onze school verlaten: Femke Stolk, docent
maatschappijleer; Mitchel Heesterman, medewerker ICT; Robin de Weert,
onderwijsassistent; Danielle Bernard, onderwijsassistent; Akshay Lachman
onderwijsassistent. Deze collega’s hebben op onze school hun kwalificerende stage
afgelegd en een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijs op onze school.
We gaan ze missen. We wensen ze veel succes toe in de toekomst.
Ook nemen we afscheid van Anissa Abed, docent beroepsmodule
ondernemerschap en coördinator symbioseonderwijs vanuit het Roemer Visscher
College, Anissa heeft vanaf het begin het symbioseonderwijs mede vormgegeven.
Anissa, bedankt voor je inzet voor onze school. We verwelkomen als nieuwe collega
beroepsmodule ondernemerschap en coördinator symbioseonderwijs Monique
Andringa. We verheugen ons op de samenwerking.
Onze dank gaat uit naar Dennis van Westing, docent aardrijkskunde van het
Segboek College. Hij heeft dit schooljaar een eindexamenkandidaat havo
aardrijkskunde van onze school vakkundig begeleid.
Rest mij u en uw zoon/dochter mede namens het team een fijne zomervakantie toe
te wensen.
Met vriendelijke groet,
Loes Aarts,
locatiedirecteur Piramide College
Het eindproject wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Haella en Stichting
Vrienden van de Haagse Mytylschool.
De Startweek 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en Stichting
Vrienden van de Haagse Mytylschool.
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