Belangrijke data
December
22 dec. 17.00-18.30 u kerstdiner
23 dec. vanaf 12.00 u vakantie
Kerstvakantie t/m zondag 8
januari.
Maandag 9 januari start de school
weer.

Januari
12 jan. Voorstelling Mad Science
(techniek) groep 3/8
13 jan. Inloopspreekuur vragen
schoolfruit/water drinken
14.00-15.30 uur
16 jan. MR vergadering 19.30 u
23 jan. Studiedag team
groepen 1-8 vrij
25 jan. Nieuwsbrief (mail)
26 jan. OV vergadering 19.00 u

Nieuws van de directie
De laatste schoolweek van het jaar 2016 is ondertussen weer
aangebroken. Wat gaat een jaar dan weer ontzettend snel
voorbij…
Als ik dan bedenk wat we in het jaar 2016 allemaal gedaan
hebben met elkaar, dan is dat een behoorlijke lijst. We hebben
ontzettend veel leuke activiteiten gehad, veel mooie sportieve
prestaties tijdens de sporttoernooien, we hebben de
tussenruimtes een mooie opknapbeurt gegeven, het
schoolplein is geschilderd, er is een nieuw logo met nieuwe
huisstijl ontwikkeld, er zijn extra Chromebooks aangeschaft voor
de kinderen, het werken vanuit de Gelukspijlers krijgt steeds
een vastere vorm en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Helaas hebben we dit jaar helaas ook verdrietige momenten
met elkaar gehad door het onverwacht uitvallen van collega’s
door ziekte of verlies van een dierbare. Moeilijke momenten
waarbij je elkaar hard nodig hebt. Gelukkig heb
ik mogen ervaren dat wij op deze moeilijke
Tijdens het kerstdiner
momenten Er samen als team zijn voor elkaar.
mag iedereen via de
hoofdingang naar
Tevens ontvangen wij dan ook veel steun van u
binnen toe.
als ouders en dat doet ons erg goed.
De deur gaat open
om 16.50 uur

Ik hoop dat we in 2017 een mooi jaar met elkaar
tegemoet gaan waarin we binnen de school weer veel mooie
ontwikkelingen verder vorm kunnen geven.
Morgen wens ik alle kinderen een heel gezellig kerstdiner en
natuurlijk wens ik mede namens het team iedereen ook hele
fijne feestdagen en alle goed voor het jaar 2017!
Louise Strijk

Nieuws van de OV
Sinds het begin van dit schooljaar ben ik een actief lid van de oudervereniging. Het leek me leuk om zo wat
meer betrokken te zijn bij school. Onze dochters Ilse en Nienke zitten nu in groep 3a en 5b, dus ik sta al even
aan de poort.
Ik sta echt verbaasd over wat de OV allemaal regelt, ik had echt geen idee dat ze dit allemaal regelen. De
OV verdeelt de leden over verschillende commissies, denk aan sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, sportdag
etc...
Dit jaar draaide ik mee met de sinterklaasvoorbereidingen. Wat ontzettend leuk om zo dichtbij het vuur te
mogen staan. Wij werken dan nauw samen met een aantal juffen (Jackie, Wendy en Christianne). We
hebben vanaf oktober een paar keer samen gezeten over de plannen en taakverdeling. Denk aan
inkopen doen, vervoer, versieren etc. Dit samen bedenken is ontzettend leuk, helemaal wanneer je
uiteindelijk die snoetjes ziet bij de aankomst op 5 december.
Ik heb nu ondervonden hoe fijn het is wanneer ouders komen helpen. Maar begrijp ook heel goed dat je
tijd kostbaar is, het is toch alle ballen hooghouden soms...
Wil je zo af en toe, wanneer je kunt, helpen? Meld je dan, want het is heel fijn om een paar ouders te
mogen bellen bij hulpvragen.
Vind je het leuk om ook mee te denken en plannen? Sluit gezellig aan!
Je kunt je aanmelden via:
ov@obs-depiramide.nl
Daphne Kuipers

Nieuws van de verkeerscommissie
Vrijhouden uitgangen!
In onze vorige nieuwsbrief hadden wij dit bericht al een keer met u gedeeld, maar omdat wij merken dat
nog niet iedereen bekend is met het verzoek, vragen wij nogmaals aandacht voor het vrijhouden van de
poorten bij het ophalen van onze leerlingen.
Wij constateren namelijk dat de doorgang bij de poorten vaak geblokkeerd wordt. Dit gebeurt zowel bij de
onderbouw als bij de bovenbouw. De grote drukte bij de poorten leidt er vaak toe dat de uitgang (deels)
geblokkeerd wordt door wachtende ouders, soms met fiets. Hierdoor kunnen de kinderen soms moeilijk het
schoolterrein verlaten. Dat is niet prettig voor de kinderen. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend

voldoende ruimte te laten bij de poort en de kinderen niet te hinderen. Om dit te benadrukken heeft de
gemeente Vught het trottoir bij de uitgang voorzien van rode tegels. Houd dit gedeelte dus vrij!

Daarnaast staan ouders soms te wachten op
de rode fietsstrook van de Aloysiuslaan. Dit is
hinderlijk voor de fietsers in de Aloysiuslaan.
Deze fietsers moeten van de fietsstrook af
om deze ouders te passeren. In combinatie
met auto’s kan dit tot gevaarlijke situaties
leiden. Wilt u er ook op letten dat u niet op
de rode fietsstrook gaat staan? Bij voorbaat
dank!

Nieuws van de MR
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
De laatste Medenzeggenschapsraad van 2016 vond plaats op maandag 12 December jl.
Mededelingen
De vergadering wordt geopend door Louise met de mededelingen vanuit de directie. Zij geeft aan dat er
binnen Stroomm, de stichting van scholen waarbij de Piramide hoort, een aantal organisatorische
wijzigingen gaan plaatsvinden, maar dat deze geen of nauwelijks gevolgen zal hebben voor de Piramide.
Medio 2017 zal er een tevredenheidsonderzoek vanuit Stroomm naar alle ouders gestuurd worden. Hierover
wordt u t.z.t. nog geïnformeerd.
Verder geeft Louise aan dat zij door meerdere partijen benaderd is over de bouwplannen van gebouw
Schoonveld. Voor onze school is vooral het effect rondom het parkeren en de algehele verkeersituatie door
deze bouwplannen van belang. Stefan van Lith van de verkeerscommissie vertegenwoordigt onze school in
de diverse bijeenkomsten..
ICT
Als vast punt op de MR-agenda staat het ICT beleid op de Piramide. Na gedegen onderzoek onder de
verschillende aanbieders van onderwijs ondersteunende software heeft de ICT-commissie (bestaande uit
Juf Marijke, Juf Jose en administrateur Marco) 2 software pakketten uitgekozen waarmee een pilot fase
gestart zal worden De eerste pilot zal gehouden worden in groep 4b met de software van Gynzy voor het
vak rekenen. De MR is erg enthousiast over de stappen die gemaakt worden op dit gebied en gaat kijken
op welke manier zij dit initiatief kan ondersteunen.
Evaluatie ‘Route 8’
Binnen Stroomm heeft een evaluatie plaatsgevonden van het gebruik van Route 8 als centrale eindtoets
voor de groepen 8. De Piramide heeft de bevindingen en resultaten van vorig jaar uitgebreid besproken
met de ontwikkelaars van het programma en het bestuur van Stroomm. Het Stroomm bestuur heeft daarop
besloten de pilot met Route 8 met 2 jaar te verlengen en dat de huidige pilot scholen (waaronder De
Piramide) dus ook doorgaan met deze toets.
Schoolfruit/Waterbidons
De ontvangen reacties van ouders en leerlingen op het schoolfruit project en de waterbidons zijn
overwegend positief. Ook onder de leerkrachten wordt het project goed ontvangen. Louise geeft
nogmaals aan dat ze open staat voor feedback en dat ze het fijn vindt als ouders op of aanmerkingen
rechtstreeks met haar delen in plaats van deze op het schoolplein met elkaar te bespreken. Uiteraard kunt
u hiervoor ook terecht bij de MR (ons emailadres vindt u onder aan deze pagina).

De MR zal op de volgende vergadering (16 jan 2017) de ouderenquête over deze onderwerpen definitief
maken. Het zal een digitale enquête worden en deze zal worden afgenomen in het eerste kwartaal van
2017. De MR hoopt op een grote respons, zodat de projecten rondom gezonde voeding goed
geanalyseerd kunnen worden en zo de directie goed geadviseerd kan worden over het vervolg!
MR Verkiezingen
Annieke Brouwer namens de oudergeleding en Juf Marieke namens de docentengeleding nemen plaats in
de verkiezingscommissie van dit jaar. Volgens het drie jarige roulatiesysteem voor elke plek komen er
volgend jaar 1 ouder (Nicole van Mook, herkiesbaar) en 1 docenten plek (Juf Sylvia, niet herkiesbaar)
beschikbaar.
We herinneren iedereen er graag aan dat de MR vergaderingen openbaar zijn en dat ouders en docenten
van harte welkom zijn (geen aankondiging vooraf nodig) om als toehoorder en/of als actieve deelnemer
aan de discussie aanwezig te zijn.
Daarnaast ontvangt de MR nog altijd graag input, vragen, feedback, suggesties en eventuele klachten
van ouders (voor zover ze niet betrekking hebben op een individuele situatie want dat hoort thuis bij de
leerkracht of directeur). Dit kan via het algemene MR email adres; mr@obs-depiramide.nl
De MR wenst u allen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!
Volgende vergadering; 16 Januari 2017, 19.30, docentenkamer OBS De Piramide

Inloopspreekuur vragen: schoolfruit/les je dorst
Het project ‘Schoolfruit en Les je dorst’ loopt inmiddels al een
aantal weken op onze school. In het nieuwe jaar ontvangt u vanuit
de MR ook een enquete hierover. Omdat wij het belangrijk vinden
om ouders met vragen over schoolfruit en water drinken een
helpende hand te bieden, heeft Joyce McClelland (ouder van
Beau (groep 1/2B) haar hulp aangeboden. Joyce heeft vanuit
haar werk veel ervaring op dit gebied en is bereid om met ouders
op een geheel informele wijze in de teamkamer in gesprek te gaan
over eventuele vragen. Op vrijdag 13 januari is zij van 14.00-15.30
uur op school aanwezig. Wij hopen dat ouders met vragen of
opmerking bij Joyce binnenlopen, zodat we uit eventuele vragen
wellicht ook aandachtspunten kunnen halen voor het verdere
beleid binnen de school.

Sportief Nieuws
Het team met kinderen van onze school had onlangs de 1e plaats behaald tijdens het schoolzwemtoernooi.
Zij mogen onze school nu vertegenwoordigen op de Provinciale Zwemkampioenschappen in 2017.
Nogmaals gefeliciteerd allemaal en veel succes komend jaar!

Nieuws van buiten de school

Theater De Speeldoos
Donderdag 29 december en vrijdag 30 december, 14.00 uur
Frozen kindermiddag – Kinderactiviteit
Volwassene € 5,00 / Kind t/m 12 jaar € 8,50
Het is weer tijd voor een heerlijke Frozen middag! Kom knutselen
aan de Frozen glitterknutseltafels, schuif aan bij de Frozen High
Tea, doe mee met de leuke dansjes van Prinses Anna, laat je
prachtig schminken, zing heel hard mee bij de mooie liedjes van
Prinses Elsa en geef sneeuwpop Olaf een dikke knuffel. Sascha
Fotografie is deze middagen met haar mobiele fotostudio
aanwezig om iedereen tegen een kleine vergoeding op de foto
te zetten. Omdat het altijd leuk is om een mooie foto te hebben
van jouw kindje(s).
We gaan er een heerlijke middag van maken!
woensdag 4 januari, 14.30 uur
Film: Finding Dory
Normaal € 5,00 / jeugd t/m 12 jaar € 3,50
Één jaar na het grote avontuur dat Dory beleefde met haar grote
vrienden Marlin en Nemo, komt Dory erachter dat ze geboren is in
het Marine Biology Institute of California. Hier raakte ze op jonge
leeftijd haar ouders kwijt en als er flarden uit haar verleden
omhoog komen besluit ze om haar ouders te gaan zoeken.
Echter, als het drietal elkaar op hun reis kwijt raakt, zetten Marlin
en Nemo alles op alles om Dory weer te vinden waarbij ze op hun
reis de nodige kleurrijke en maffe dieren tegenkomen. Zal het
Marlin en Nemo lukken Dory op tijd weer te vinden en belangrijker
nog, weet Dory haar ouders te vinden? Met pannenkoekenactie!
zaterdag 7 januari, 12.00 uur en 15.00 uur
Roodkapje De Musical – met o.a. Maud (4+)
Normaal € 16,50 / jeugd t/m 12 jaar € 15,50
Het eeuwenoude sprookje over een lief meisje dat koekjes gaat
brengen naar haar zieke Oma werd al eerder bewerkt tot een
magische familievoorstelling en zal nu opnieuw vele kinderharten
en dat van hun (groot)ouders sneller doen kloppen. Tijdens deze
voorstelling zijn er hilarische scenes die jong en oud tranen van het
lachen zullen bezorgen. Voorzien van een volledig nieuw decor,
prachtige kostuums en uiteraard swingende meezing liedjes, is
Roodkapje De Musical dé familievoorstelling die je niet mag
missen!
Kom verkleed naar het theater en doe mee aan de Sprookjes Verkleedwedstrijd. En na afloop van de
voorstelling kun je nog even lekker swingen tijdens Oma’s Meezingfeest. Tijdens dit mini concert
geven drie acteurs uit de voorstelling een swingend optreden in de foyer. Natuurlijk kan het publiek
tijdens de Meet & Greet ondertussen ook op de foto met de andere spelers uit de musical.

Handig!
Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u heel gemakkelijk doorgeven
via het ouderportaal. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld wordt als ouders of
verzorgers niet bereikbaar zijn. In het ouderportaal kunt u ook alle aankomende studiedagen of roostervrije dagen
terugvinden.
Heeft u geen link ontvangen voor het inloggen op het ouderportaal? Neem even contact op met Marco van Bergen
via administratie@obs-depiramide.nl of kom even langs op de administratie.
Hier kunt u ook het formulier voor het aanvragen van verlof inleveren. Deze kunt u onder de trap bij de hoofdingang
vinden. Vergeet u niet om de broertjes en zusjes op tijd in te schrijven op onze school? Ook het inschrijfformulier kunt u
onder de trap vinden en kunt u bij Marco inleveren.

