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SBO De Piramide viert 25 jarig bestaan

Datum 21 september 2021

ARNHEM - Donderdag 16 september heeft SBO De Piramide haar 25-jarig bestaan gevierd.
Het was een gezellige dag, waarin de kinderen werden getrakteerd op een goochelshow,
gebak en actief werden uitgedaagd op een stormbaan. De dag werd afgesloten met een
bezoek van burgemeester Marcouch aan de school.

Bij haar oprichting in 1996 kreeg de school de naam ‘De Piramide’. Deze naam is niet zomaar gekozen,
maar symboliseert dat er een brede, degelijke basis nodig is om de top te bereiken. Al 25 jaar werkt het
team op SBO de Piramide er hard aan om de kansen op succes in de maatschappij te vergroten voor
alle kinderen door middel van goed onderwijs.

Burgemeester Marcouch benadrukte in zijn speech het belang van de juffen en de meesters: “Zij
kunnen het verschil maken in het leven van kinderen. Vooral voor leerlingen waar het leren anders of
langzamer verloopt heb je juffen en meesters nodig die goed bekijken wat deze leerlingen nodig
hebben. Als dat het vertrekpunt is, is er een grote kans dat deze leerlingen tot leren komen.”

Tevens stipte de burgemeester het belang van lezen aan. Lezen vergroot de wereld van leerlingen en
daardoor de kansen voor kinderen.  De voorleesboeken, die door Flores Onderwijs aan de school zijn
aangeboden, worden dan ook zeer gewaardeerd.

SBO De Piramide zal zich blijven ontwikkelen. Het doel is om de school om te vormen tot een
specialistisch onderwijskundig centrum. Dit centrum zal, in de toekomst, andere scholen ondersteunen
bij hulpvragen over kinderen. De school wil hierdoor het onderwijs naar de leerlingen brengen in plaats
van de leerlingen naar het onderwijs.
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WAT: 25-jarig jubileum SBO de Piramide
WANNEER: Donderdag 16 september 2021
WIE: Flores Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs de Piramide
CONTACT: Laura Gort, woordvoerder Flores Onderwijs,

communicatie@floresonderwijs.nl, 06 570 662 67

Noot voor de redactie
De bijgevoegde foto’s kunnen rechtenvrij worden gebruikt.

Voor meer informatie:
● Laura Gort, woordvoerder Flores Onderwijs, 06 570 662 67, communicatie@floresonderwijs.nl

www.floresonderwijs.nl

Flores Onderwijs
De 33 scholen van Flores Onderwijs verzorgen goed, passend en eigentijds openbaar en (algemeen)
bijzonder onderwijs in Arnhem en Renkum. Wij hebben daarbij expliciete aandacht voor het creëren
van gelijke kansen.
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