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excursie Loonse
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Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijke
vakantie. Heerlijk even samen met het gezin zijn en niet aan
school of werk denken om weer met nieuwe energie het
nieuwe schooljaar te kunnen starten. Het was dan ook weer
erg leuk om maandag alle kinderen weer terug te zien op
school.
We hebben er zin in om er samen weer een mooi jaar van te
gaan maken waarin we weer nieuwe zaken aan gaan pakken!
Na vorig schooljaar een hele positieve pilot gedraaid te
hebben in groep 4B met Gynzy, gaan groep 4 en 5 dit
schooljaar hiermee starten als digitale verwerking van de
rekenlessen. De Chromebooks zijn inmiddels geleverd en de
leerkrachten hebben de eerste uitleg gehad. Ik ben erg
benieuwd naar de eerste ervaringen van de kinderen.
Naast Gynzy, staat er nog iets nieuws op de planning:
Leskracht, onze nieuwe manier van werken voor het vakgebied
wereldoriëntatie. Vorige week heeft het team al een studiedag
gehad om het eerste thema ‘Gruwelijk Eng’ voor te bereiden.
Het team is erg enthousiast geworden na deze studiedag en
heeft nu al heel veel zin in de start van het thema op 18
september. In deze nieuwsbrief leest u ook nog wat meer over
Leskracht.
Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar toe, waarbij we met
een prettige samenwerking met alle ouders en kinderen er een
heel mooi jaar van gaan maken.
Louise Strijk

Belangrijk
Deze brief krijgt u vandaag via uw kind mee en wordt via de mail toegezonden. Mocht u de nieuwsbrief
niet via de mail ontvangen hebben, dan is het email-adres wat we van u hebben niet (meer) correct. Geef
dit dan z.s.m. door aan Marco van de administratie via administratie@obs-depiramide.nl of via het
ouderportaal. https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0 Vermeld in uw mail daarbij de naam
en de groep(-en) van uw kind(-eren). Ook voor nieuwe inloggegevens van de ouderportaal kunt u bij
Marco terecht. Alvast bedankt.

Gymrooster
Zoals u wellicht al in de kalender heeft gelezen, gaan wij vanaf dit schooljaar gymmen in de Martinihal. De
groepen 3 t/m 6 gaan hier te voet naar toe en de groepen 7 en 8 op de fiets. Tijdens de informatieavond
van groep 7 en 8 zullen de leerkrachten met u verdere afspraken maken over het fietsen naar de gymzaal.
In onderstaand schema is te zien op welke dag uw kind(eren) gaan gymmen.
Dag

Tijd

Groep

Maandag

13.00-15.00 uur

Groep 7A

Dinsdag

8.30-10.15 uur

Groepen 8

10.15-12.00 uur

Groepen 5

13.00-15.00 uur

Groep 7B

Woensdag

------------

-----------

Donderdag

13.00-15.00 uur

Groepen 4

Vrijdag

8.30-10.15 uur

Groepen 6

10.15-12.00 uur

Groepen 3

Zoals u ziet gymmen alle jaargroepen, op groep 7 na tegelijkertijd. Halverwege het schooljaar volgt er
misschien nog een wisseling in het rooster. Hier wordt u dan over geïnformeerd.

Extra schoolkalenders
Maandag hebben de kinderen de schoolkalender ontvangen met daarin alle belangrijke informatie voor
dit schooljaar. Mocht u nog een extra exemplaar nodig hebben, dan is deze af te halen bij de
administratie. In de folderstandaard onderaan de trap in de hal liggen ook nog exemplaren.

Leskracht
Met trots kunnen wij zeggen dat wij dit schooljaar starten met Leskracht. Onze nieuwe manier van werken
voor het vakgebied Wereldoriëntatie. Afgelopen week hebben wij met het team de starttraining gevolgd
en wij zijn nog enthousiaster over deze methode geworden, dan dat wij al waren.
Leskracht is een online leeromgeving die gericht is op het onderwijs van de toekomst. Wij hebben immers in
deze tijd te maken met de innovators van 2032! Dit betekent dat het onderwijs continu afgestemd moet
worden op een nieuwe generatie die op een andere manier kennis opneemt. Leskracht heeft
gereedschapskisten ontwikkeld om elke leerling maatwerk te leveren en wegwijs te maken in onze
groeiende kennismaatschappij. Gepersonaliseerd leren heeft een positieve impact op de motivatie en
stimuleert Talentontwikkeling. Binnen de aanpak van Leskracht staat de hele ontwikkeling van het kind
centraal. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis
op te doen op het gebied van:
1. Inhoud: Kerndoelen wereldoriëntatie en taalvorming;
2. Persoonsvorming: Talentontwikkeling (geïnspireerd op de meervoudige intelligenties van Howard
Gardner);
3. Socialisatie: Gedragsvorming en coöperatief leren;
4. ICT-geletterdheid.
Vorige week heeft het team o.l.v. Leskracht samen het
thema van de kinderboekenweek “Gruwelijk ENG!”
voorbereid. In dat thema gaan wij aan de slag met
leerdoelen vanuit de vier domeinen van
wereldoriëntatie en taal, die in relatie staan met
gruwelijkheden. Denk maar eens aan levensechte
uitingen zoals kippenvel, klappertanden, nachtmerries
ten gevolge van gruwelijke ervaringen. Vanuit het
domein “natuur & techniek” en “ruimte” onderzoeken
we planten, dieren en natuurverschijnselen met
gruwelijke kenmerken. Waar, wanneer en hoe vinden
gruwelijke gebeurtenissen plaats? En welke
gruwelijkheden voltrokken zich in de
geschiedenis? Kortom, genoeg te onderzoeken om
een project mee te vullen! Een levensecht project
waarbinnen meerdere doelen tegelijkertijd van belang
zijn en 21 eeuwse vaardigheden als vanzelfsprekend
worden aangewakkerd.

Gedurende het schooljaar zullen er natuurlijk nog veel thema’s gaan volgen. Om u alvast wat meer inzicht
te geven over de thema’s van dit jaar, hebben wij onderstaand schema toegevoegd. Wellicht heeft u
meteen tips en ideeën voor de leerkrachten t.a.v. de verschillende onderwerpen.
Periode

Project

Subthema

18 september t/m 3 november

Gruwelijke Eng - Kinderboekenweek

‘Enge’ onderwerpen binnen de
vakgebieden:
- mens & samenleving
- natuur & techniek
- tijd
- ruimte

6 november t/m 24 november

DesignWeek (hele school) en
mediawijsheid(5 t/m 8)
De groepen 1 t/m 4 stoppen 17
november al met dit thema.

Dit is een thema dat even los zal
staan van Leskracht.
Voor de DesignWeek wordt een
team ingehuurd van
Designweek@school.
In de DesignWeek maken
kinderen van groep 1 t/m 8 op
een leuke en uitdagende
manier kennis met
Programmeren, Computational
Thinking en Design Thinking.

20 november t/m 22 december
(groepen 5 t/m 8
vanaf 27 november)

Van St. Juttemis tot party

Sint en Kerst
Godsdiensten
- vrijheid van geloof
- wereldgodsdiensten

8 januari t/m 8 februari

Maken & Gebruiken

Duurzaam leven
- consumentengedrag
- milieu
- energiebronnen

19 februari t/m 28 maart

Lente

Zoogdier/mens
- gezond gedrag
- seksualiteit
- eigen lichaam
- overeenkomsten en verschillen
tussen mens en dier

9 april t/m 25 mei

Wetenschap & Techniek

Natuurkrachten
- licht
- geluid
- elektriciteit
- kracht
- magnetisme
- temperatuur
- natuurverschijnselen

28 mei t/m 29 juni

Around the world
(alleen voor groep 3 t/m 8)

Wereldse gebieden
- grondsoort en landschappen
- water in Nederland
- droge gebieden
- bomen en bossen
- bergen en water
- mentale map

Tijdens de informatieavond ontvangt u natuurlijk nog meer informatie vanuit de leerkracht over Leskracht
en gaan wij dus op 18 september van start met het eerste thema. De eerste drie weken gebruiken wij voor
voorbereidende activiteiten om de kinderen goed voor te bereiden op het werken met Leskracht.

Juf Marjolein Schouwenberg is bevallen
We hebben leuk nieuw te melden: juf Marjolein, vorig jaar leerkracht van groep 5B, is vorige
week maandag bevallen van haar zoontje Cas. Alles gaat goed met ze en ze komt zeker
nog een keer langs om Cas te showen. We wensen Marjolein en Mark heel veel geluk toe
met Cas.

Informatieavonden
Zoals u op de kalender heeft kunnen zien is er voor elke groep een informatieavond ingepland. Tijdens deze
avond maakt u kennis met de leerkracht van de groep en krijgt u waardevolle informatie te horen over het
betreffende leerjaar waar uw kind in zit. Aangezien wij het erg belangrijk vinden om ook met u als ouders
een gezamenlijke start te maken, willen wij u echt van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op deze
avond. Wij zouden het erg waarderen als er van elk kind een ouder aanwezig is.

Nieuws van buiten de school
Wij ontvangen regelmatig allerlei flyers met verschillende activiteiten voor kinderen en/of ouders.
Aangezien wij proberen om zoveel mogelijk informatie via de mail te delen, nemen wij deze flyers op in
onze nieuwsbrief.

Nieuw seizoen Jeugdwerk Rozenoord 2017-2018
Knutselclub vanaf woensdag 6 september
Stichting Jeugdwerk Rozenoord is klaar voor een nieuw seizoen vol activiteiten voor met name de
Vughtse jeugd.
Knutselclub
Vanaf woensdag 6 september begint de knutselclub weer. Deze middag voor kinderen van 5 tot en met
12 jaar is al vele jaren een begrip voor de jeugd uit Vught. Kinderen kunnen bij ons terecht voor vele
vormen van handarbeid. Denk aan timmeren, schilderen, boetseren, met textiel werken, figuurzagen,
ministeck, haken, breien en nog veel meer.
Speelstraat
Er is ook een grote speelstraat waar de kinderen tafelvoetbal kunnen spelen, gebruikmaken van een
van de andere speeltoestellen of stoelendans doen. Voor de jongere kinderen is er een poppenkast.
Vrijwilligers
Alle activiteiteiten draaien op vrijwilligers. De vrijwilligers van de knutselclub zijn vaak van maandag
tot en met vrijdagmorgen actief om alles voor te bereiden. Zo hebben zij al vele voorbeelden gemaakt,
zoals vogelhuisjes, kastjes, tafeltjes, en allerlei soorten dieren van hout.
Andere activiteiten
Natuurlijk is er nog veel meer te doen bij Stichting Jeugdwerk Rozenoord. In ons 'home' in Elzenburg
starten in de week van 3 september ook onze andere wekelijkse activiteiten. Dinsdagochtend de
houtbewerking, de dinsdagavondclub, de Jazz Dance op zaterdag en vrouwenkoor All4Fun op de
vrijdagavond. Kijk voor tijden en meer informatie op www.jeugdwerkrozenoord.nl.
Tot ziens bij een van onze activiteiten!

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.

