Belangrijke data
FEBRUARI
vr 24-2
vr 24-2

Beste ouders/verzorgers,
08:45 uur
maandviering
12.00 uur
vakantie

MAART
ma 6-3
ma 20-3

19:30 uur
vergadering MR
studiedag team
groep 1 t/m 8
zijn vrij

ma 20-3 t/m
vr 24-3

week van de
lentekriebels

wo 22-3

11.45 uur
“we trekken aan
de bel” actie
Lilliannefonds

b en 8b
wo 22-3

Grote Rekendag

vr 24-3

rapport groepen
3 t/m 8 mee

ma 27-3

deze week
rapportgesprek
groep 3 t/m 8

wo 29-3

8.45 uur
maandviering
7b en 5a

wo 29-3

Nieuws van de directie

nieuwsbrief

Het is een gezellige drukte in de school, nog een paar dagen
en dan barst het carnavalsfeest los. In de school wordt er druk
geoefend voor de maandviering, dit keer op een vrijdag,
welke in het teken staat van carnaval.
Ook zijn afgelopen week de eerste groepen de tentoonstelling
Middernacht bij Meret en Bart gaan bezoeken in het Stedelijk
Museum 's-Hertogenbosch. Dit geheel in het teken van
cultuureducatie wat wij als school een warm hart toedragen.
Lees in de nieuwsbrief meer over onze plannen voor het
cultuuronderwijs op onze school. Wij zijn als school zeker in
beweging om mooie nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten!
Het ontwerpen van de nieuwe website gaat op dit moment in
een hoog tempo. Medio maart zullen wij de eerste
testomgeving gaan zien, waarna het streven is om de site z.s.m.
live te krijgen. We beseffen ons dat de gegevens op de huidige
website niet meer actueel zijn en verzoeken u om voor
vakanties en vrije dagen altijd op het ouderportaal te kijken via
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
Deze gegevens zijn actueel en worden continu aangepast.
Tevens zijn er altijd nog schoolkalenders beschikbaar waar het
hele rooster van dit schooljaar in te vinden is. Deze liggen in de
standaard onder de trap in de aula.
Denkt u er nog aan om de enquête vanuit de MR over o.a. het
schoolfruit en les je dorst in te vullen?
https://goo.gl/forms/OvIgpmylY2Y8D6tY2
Wij vinden uw mening belangrijk en hopen op een grote
respons.
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie!
Louise Strijk

Ouderavond social media
Vorige week was er op onze school een ouderavond over het gebruik van social media voor de ouders van
de kinderen uit groep 6,7 en 8. Zo’n 35 geïnteresseerde personen waren op deze avond aanwezig. Floor
Bink, mediacoach nam ons deze avond mee in de wereld van social media. Samen gingen we met elkaar
in gesprek over het gebruik van internet en WhatsApp. Zo bespraken we ook welke afspraken er gemaakt
kunnen worden voor het ‘schermgebruik’ in huis (mobieltjes, tablets, televisie etc.). Ook het onderwerp van
het werken met een groepsapp was een onderwerp wat op de agenda stond. Samen deelden we de
mening dat indien er een klassenapp wordt ingesteld dat alle leerlingen lid mogen worden van zo’n groep
en dat iedereen beheerder is. Daarnaast wordt er nooit iemand uit de groepsapp verwijderd en vinden er
geen één op één gesprekken plaats binnen een groepsapp. Natuurlijk zijn dit zaken die wij de kinderen
samen moeten leren. Wij zullen als school zeker bekijken welk onderwijsaanbod op het gebied van
mediawijsheid aansluit bij ons onderwijs, maar daarnaast vragen wij ook aan alle ouders om zicht te
houden op wat uw kind doet binnen bijvoorbeeld zo’n groepsapp. Hiervoor hoeft u zeker niet elke dag de
telefoon van uw kind te controleren, maar ga regelmatig eens in gesprek met uw kind over het gebruik van
de groepsapp en kijk regelmatig wat er binnen de groepsapp besproken wordt. Zo kunnen we er samen
voor zorgen dat het gebruik van een groepsapp geen negatieve wending krijgt welke bepalend kan
worden voor de sfeer in de klas.
Wij kijken terug op een geslaagde ouderavond en hopen dat de aanwezige ouders dit ook zo ervaren
hebben.
Mocht u nog meer willen weten over het gebruik van social media? Bekijk dan de tip van Floor Bink voor
enkele geschikte boeken om te lezen. Zie onderstaande afbeelding van de betreffende boeken.

Schoolvakanties 2017-2018
De schoolvakanties voor het schooljaar 2017-2018 zijn inmiddels vastgesteld. Om u tijdig te laten weten
welke vakanties er volgend schooljaar zijn, hierbij alvast de data van deze vakanties. De planning van de
overige vrije dagen en studiedagen moet nog gemaakt worden en zal ook aan de MR worden
voorgelegd. Indien deze bekend zijn, krijgt u dit natuurlijk ook direct te horen.
Eerste schooldag 27 augustus 2017
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2018
Carnavalsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2018
Meivakantie 21 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie 7 juli t/m 19 augustus 2018

Invallers gezocht onder onze ouders
Als school zijn wij met onze stichting aangesloten bij een invalpool waarmee we vervangers aan kunnen
vragen indien er een leerkracht afwezig is. We merken de laatste weken dat er nauwelijks nog invallers
beschikbaar zijn. Gelukkig hebben wij door de bereidheid van het team om af en toe extra te werken pas
een enkele keer een noodmaatregel moeten treffen zoals het opdelen of naar huis sturen van groepen
kinderen. Omdat we dit ook eigenlijk niet wenselijk vinden, zijn we op zoek naar extra invallers die wij
kunnen bellen indien er bij de invalpool en binnen het team niemand meer beschikbaar is om in te vallen.
Bent u als ouder in het bezit van uw onderwijsbevoegdheid en bent u bereid om in zo'n noodsituatie in te
vallen, dan zouden wij graag met u in contact willen komen. Stuur hiervoor een mail naar directie@obsdepiramide.nl en geef hierin aan op welke dagen van de week u beschikbaar bent, voor welke groepen
wij u mogen benaderen en op welk telefoonnummer wij u mogen bellen. Wij hopen dat we zo een lijstje
met invallers kunnen creëren waarmee we invalproblemen zoveel mogelijk kunnen beperken.
Vorig schooljaar hebben wij deze oproep al een keer eerder geplaats en daar zijn toen 2 reacties op
gekomen, waar wij natuurlijk blij mee zijn. Aangezien wij de laatste weken bijna continu geconfronteerd zijn
met het feit dat er geen invaller beschikbaar is, nogmaals deze oproep in de hoop dat er meer ouders met
een onderwijsbevoegdheid bereid zijn om in uiterste nood hulp te bieden bij vervangingsproblemen.

Aanmelden broertjes/zusjes die voor 1 augustus 2018
4 jaar worden
Wordt uw kind voor 1 augustus 201 4 jaar oud? Schrijf uw kind dan het liefst voor
1 april 2017 in op onze school. Hierdoor hebben wij een zo realistisch mogelijk
beeld van het aantal kinderen dat volgend jaar in groep ½ zal zitten op onze
school. Deze informatie is voor ons erg belangrijk om te kunnen bepalen met
hoeveel groepen wij volgend jaar kunnen werken. Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij de administratie, in de folderstandaard onder de trap in de hal
en digitaal in te vullen op onze website.

Cultuur met kwaliteit: een impuls voor onze
maandvieringen
We zijn op school bezig met een nieuw beleidsplan voor kunst en cultuuronderwijs te maken voor de
komende 4 jaar. Het is een dynamisch plan wat in de komende tijd steeds geëvalueerd en eventueel
aangevuld en/of bijgesteld wordt.
We hebben een nieuwe visie op cultuuronderwijs en we zijn bezig met allerlei leuke en creatieve plannen
voor de toekomst. Zowel de visie als het beleidsplan zullen voor u beschikbaar komen om te lezen, nadat
deze zijn vastgesteld.
Het eerste wat wij als school gaan aanpakken zijn de maandvieringen. De kinderen kijken elk jaar weer uit
naar hun maandviering die ze met andere klassen mogen doen. Wij willen de maandvieringen een nieuwe
impuls gaan geven! Het gaat niet alleen maar om het resultaat, maar vooral de weg naar een optreden is
belangrijk. Het wordt een leuk, leerzaam en vooral creatief proces. Hierbij werken de kinderen aan de
culturele competenties als onderzoekend-, creërend- en reflecterend vermogen. We doen dit niet alleen,
maar met hulp van een expert op het gebied van podiumkunsten.
Vorige week hebben wij met de ICC werkgroep verschillende dansers, muziek-, en theatermakers ontmoet.
Zij hebben zich allemaal d.m.v. een pitch gepresenteerd. Het was een genot om te zien wat deze artiesten
allemaal in hun mars hebben. 1 Kandidaat sprong er voor ons met kop en schouders bovenuit en deze
artiest willen we hieronder aan u presenteren.
Maak kennis met Jordy Sanchez! Een man met passie voor theater, muziek en cabaret.

Jordy is heel allround op het gebied van podiumkunsten en is werkzaam bij MusiCare in Vught.
Hij gaat ons begeleiden in het out of the box denken en hij begeleidt natuurlijk de kinderen in hun proces
naar een spetterend optreden.
Wij zijn super enthousiast, omdat zijn pitch alleen al erg leuk en verrassend was, lekker interactief en dat
belooft veel goeds.
De eerste maandviering is een pilot voor beide partijen. Groep 7b en groep 5a mogen als eerste!
Namens de cultuurcoördinatoren van de Piramide,
Juf Marjolein (groep 7B), juf Christianne (groep 4A) en juf Wendy (groep3A)

Oproep van de OV

Per direct zijn wij op zoek naar een Voorzitter van de Ouder Vereniging, Desiree Hobbelen legt haar functie
neer omdat zij het nu te druk heeft met haar werk en studie, dit spijt ons zeer, maar uiteraard respecteren
wij haar besluit en bedanken we haar voor haar inzet.
De taak van Voorzitter,
- hij of zij zit de vergadering voor en ondertekent de vastgestelde notulen;
- is de eerste contactpersoon van en naar de andere geledingen zoals: MR en MT;
- bewaakt de uitvoering van de besluiten van de ouderraad;
- verzorgt in overleg met de secretaris de agenda;
- coördineert de werkzaamheden van de ouderraad. De voorzitter bekrachtigt de
notulen en overige verslagen van de ouderraad (eveneens secretaris);
- ondertekent brieven die namens de ouderraad uitgaan (eveneens secretaris);
- contacten naar buiten verlopen in eerste instantie altijd via voorzitter;
- ziet erop toe dat het huishoudelijk reglement wordt nageleefd;
- leidt de jaarlijkse algemene oudervergadering;
- stelt in overleg met de secretaris een jaarverslag op;
- is aanspreekpunt voor het schoolteam.
Wil je meer weten over de vacature van voorzitter, stuur dan een mailtje naar ov@obs-depiramide.nl

Wij zien jullie reacties met veel belangstelling tegemoet!

Brussel
Kinderen uit groep 8B zijn onder begeleiding van twee ouders naar Brussel geweest in het kader van een
project binnen wereldoriëntatie. Zij hebben hier een kort verslag van gemaakt voor in de nieuwsbrief.
We zijn naar Brussel geweest om meer over het parlement te weten te komen en samenwerking tussen
landen.
Toen we aankwamen zagen we gelijk hele grote gebouwen en militairen.
We hebben eerst de stad een beetje doorgelopen en toen hebben we een rondleiding gevolgd en
iemand vragen gesteld. We hebben filmpjes gemaakt. Maar in het EU gebouw mochten we niet filmen. Er
waren veel interessante nieuwtjes en de vragen werden goed geantwoord. We moeten nu nog een paar
kleine dingetjes in de PowerPoint zetten en dan is de presentatie klaar.
Vriendelijke groet, Finn, Tijs, Melle, Thijs, madelief, Caitlin, Lotte uit Groep 8B

De actie “wij trekken aan de bel”
Op 22 maart 2017 trekken wij samen met honderden scholen in Nederland aan de bel. Zo laten we horen
dat alle kinderen in de wereld naar school moeten kunnen. Nu gaat slechts één op de tien kinderen met
een handicap in ontwikkelingslanden naar school.
Niet naar school
Heel veel kinderen die slecht kunnen lopen, blind of doof zijn, zitten thuis. Vaak is een school niet
toegankelijk voor een rolstoel, of gewoon te ver weg. Ook zijn de ouders van deze kinderen vaak te arm om
de school te betalen. Soms wil de school geen les geven aan kinderen die gehandicapt zijn. Of weet de juf
of meester niet hoe dat moet. En dat terwijl het zo belangrijk is om te leren lezen en rekenen en met andere
kinderen te kunnen spelen. Zo word je zelfstandig en kun je later voor jezelf zorgen.
Het werk van het Liliane Fonds
Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld door
het betalen van een hulpmiddel of fysiotherapie of lesgeld voor een school- of vakopleiding. Samen met
lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken ze kinderen met een handicap die opgroeien in
extreme armoede sterker en hun omgeving toegankelijker.
Ruwanthika (13) uit Sri Lanka kan wel naar
school
Ruwanthika is slechthorend. Onderwijs is voor
ieder kind belangrijk, maar voor haar
misschien nog wel meer. Zo leert ze
bijvoorbeeld communiceren met gebarentaal
en schrijven. Sinds een paar jaar krijgt
Ruwanthika ’s middags les op een school voor
slechthorende kinderen. Ze kan nu goed lezen
en rekenen. Ook houdt ze van dansen,
sporten en maakt zij prachtige schilderijen.

Veel muziek en lawaai
Op 22 maart trekken we met alle leerlingen en hopelijk met zo veel mogelijk ouders om 11.45 uur op het
bovenbouwschoolplein één minuut aan de bel. We maken zo veel mogelijk lawaai met toeters,
pannendeksels, bellen en andere instrumenten. Wij laten ons horen voor kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden!

Nieuws van buiten de school
Regelmatig ontvangen wij vanuit verschillende instanties binnen Vught informatie die wij willen delen met
onze ouders. Denk hierbij aan MOVE Vught, jeugdwerk Rozenoord, CJG, theater de Speeldoos, etc.

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.

