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Wat hebben we vandaag een mooie en bijzondere dag
gehad, geheel in het teken van het feit dat juffrouw Dorothé
gaat genieten van haar pensioen.
In de ochtend eerst een speciale viering door alle kinderen
met daarbij het aanbieden van een bijzonder cadeau,
vervolgens een informele receptie en als afsluiting een lunch
met het team. Namens Dorothé kan ik iedereen laten weten
dat ze enorm heeft genoten van dit mooie afscheid.
Komende week staat er voor de kinderen een extra vrije week
op de planning, maar in deze week zullen wij zelf als team de
eerste voorbereidingen gaan treffen voor het nieuwe
schooljaar. De formatie en het jaarrooster zijn zo goed als rond
en worden natuurlijk z.s.m. aan u bekend gemaakt. Dit blijft
altijd een hele puzzel waarbij wij erg zorgvuldig moeten
handelen.
Ik hoop dat iedereen komende week kan genieten van een
hele fijne en zonnige week. Als het weer net zo blijft als de
afgelopen dagen, dan komt het vast wel goed.
Louise Strijk

Nieuws van de MR
De voorlaatste MR vergadering van dit schooljaar vond plaats op 15 Mei jl. Hieronder vindt u een korte
samenvatting
Mededelingen directie
Louise is druk bezig met de afronding van de formatie van het lerarenteam en de klassen verdeling voor het
nieuwe schooljaar. In de volgende vergadering, of indien eerder bekend, zal de definitieve formatie
besproken worden.
Onderwijs en ICT
Louise geeft nog wat meer informatie over ‘Leskracht’, de nieuwe lesmethode voor het vak wereldoriëntatie.
De methode is opgebouwd rondom jaarlijks terugkomende thema’s waarbij de onderzoeksvragen vanuit de
kinderen een belangrijke rol innemen. Deze methode past volledig bij de gelukspijlers en is onderscheidend
binnen Vught doordat de autonomie van het kind centraal staat.
Namens de ICT commissie vertelt Juf Marijke dat de testfase met de Gynzy software is afgesloten en dat ze
nu de Snappet software testen in de groepen 4. De test fase loopt eind mei af en dan zal er in samenspraak
met de kinderen en leerkrachten van groep 4 een evaluatie plaatsvinden over de twee gebruikte pakketten.
De MR wil dit belangrijke onderwerp op de voet blijven volgen. Als er ouders uit de pilot klas input vanuit hun
kind of vanuit eigen observaties willen delen, dan nodigt de MR hen hiertoe van harte uit (dit kan via ons
algemene email adres, zie onderaan dit bericht).
Verder geeft Marijke aan dat het door de MR beschikbare gestelde bedrag ten behoeve van ICT
ontwikkeling op de Piramide, gebruikt gaat worden voor de aanschaf van IPads voor de kleutergroepen. Een
mooie besteding waar de MR zich volledig in kan vinden.
Communicatie
In de vorige vergadering heeft de MR aangedrongen op een actieplan vanuit het MT m.b.t. communicatie
vanuit de Piramide naar de ouders. Aanleiding voor deze vraag waren o.a. de vele opmerkingen vanuit de
ouder enquête omtrent dit thema. Louise heeft het advies ten harte genomen en laat aan de MR weten dat
er begin volgend schooljaar meer duidelijkheid komt omtrent het communicatieplan. Voor de zomervakantie
zal de nieuwe website live gaan en verder zal Louise zich de komende tijd gaan verdiepen in de verschillende
(digitale) communicatiemiddelen die beschikbaar zijn binnen het onderwijs. De MR wacht af waar Louise
mee terug komt.
Schoolfruit –en groente
Louise geeft aan dat naast de overwegend positieve reacties op de invoering van het groente –en
fruitbeleid, er ook een aantal ouders zich bij haar gemeld hebben met zorgen omtrent de uitvoering van het
nieuwe beleid. Deze zorgen, bijvoorbeeld eigen beschikkingsrecht van de ouders over de voeding van hun
kinderen en de vermeerdering van drie naar vijf dagen, worden binnen de vergadering besproken en
afgewogen tegen de in meerderheid positieve ouderreacties uit de enquête.

Bij de ouderleden van de MR of via het MR e mail adres zijn verder geen negatieve reacties binnen gekomen,
wel zeer veel positieve.
Vanuit de leerkrachtengroep zijn er vooralsnog louter positieve geluiden, met name de uitbreiding naar vijf
dagen per week en de keuzevrijheid van ouders bij het invullen van welk soort vers fruit of groente zij willen
meegeven, wordt door de leerkrachtengroep als positief ervaren, het creëert rust en duidelijkheid in de klas
Er wordt geopperd om additionele voorlichting te geven, Louise zal dit in overweging nemen.
Dit alles in overweging nemende adviseert de MR de directeur de ingeslagen weg (5 dagen per week verse
groente en/of fruit om 10.00u) te vervolgen.
Uiteraard is het belangrijk om veranderingen na een tijdje te evalueren en daartoe blijft de MR graag in
contact met ouders. Positieve of negatieve feedback of verbeter ideeën blijven van harte welkom op het
algemene MR e-mail adres, persoonlijk bij een van de ouder MR leden of d.m.v. het persoonlijk aanschuiven
bij een van onze (openbare) vergaderingen.
Continurooster
Het onderwerp continurooster wordt besproken n.a.v. de resultaten uit de Ouderenquête. Uit de resultaten
komt naar voren dat de ouderpopulatie sterk verdeeld is m.b.t. invoer van een continu rooster. De verdeling
is ongeveer 50/50.
Verder blijkt uit de gemaakte opmerkingen dat er grote voorstanders zijn maar ook grote tegenstanders. Ook
blijkt uit de opmerkingen dat er een aantal onduidelijkheden bestaan over wat precies een continu rooster
inhoudt en dat veel ouders wellicht niet weten dat de MR een jaar of drie geleden al eens zeer serieus heeft
overwogen om een traject tot invoering op te starten. De MR zal derhalve een separate brief naar aan alle
ouders sturen waarin ze meer informatie zal delen omtrent het continurooster.
Overig
De bouw van de nieuwe gymzaal aan de Martinilaan verloopt voorspoedig. De verwachting is dat deze
halverwege het nieuwe schooljaar in gebruik kan worden genomen.
Tot slot geeft Louise aan na te denken over het vergroten van de participatie / aanwezigheid van een
vertegenwoordiging namens de Piramide tijdens (lokale) sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de
Avondvierdaagse. Dit om de zichtbaarheid van de school binnen Vught te verhogen.
Mocht u als ouder mee willen praten over onderwerpen op de MR agenda of persoonlijk onderwerpen willen
aandragen, dan herinneren we u er graag aan dat al onze vergaderingen openbaar zijn en dat ouders,
docenten en ondersteunend personeel van harte welkom zijn (geen aankondiging vooraf nodig) om als
toehoorder en/of als actieve deelnemer aan de discussie aanwezig te zijn. Ook kunt u ons altijd mailen met
suggesties, klachten of ideeën via het algemene MR email adres; mr@obs-depiramide.nl
De eerstvolgende MR vergadering vindt plaats op Maandag 3 Juli om 19.30

Nieuws van de ICT werkgroep
Wij, de ICT-werkgroep (juf José, Marco en juf Marijke)willen graag even uw aandacht voor ICT op de Piramide.
Wij zijn de afgelopen twee jaar druk bezig
geweest om een ICT-leerlijn voor de groepen 1
t/m 8 te maken. We hebben veel research
gedaan en zijn heel enthousiast over wat
allemaal mogelijk is. De afgelopen maanden
hebben we een Pilot gedraaid in groep 4b (
rekenen verwerken op eigen niveau op de
laptop, programmeerlessen zowel “unplugged”
als
op
de
laptop,
lessen
over
informatievaardigheden zoals gebruik maken
van kinderzoekmachines, foto’s of filmpjes
zoeken en in je werkstuk op Padlet zetten, etc.)
Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn heel
enthousiast. We willen het volgend schooljaar de
leerlijn door de hele school invoeren. Ons doel is
alle leerlingen “digivaardig”
te maken. Dat
houdt in dat de kinderen vroeg kennis maken met programmeren en daardoor de eerste stap zetten tot
computational thinking; een denkwijze die essentieel wordt voor hun toekomst. Als kinderen digivaardig zijn,
kunnen zij zich zelfbewust en kritisch bewegen in onze samenleving, nu en in de toekomst.
In de krant of op internet lees je steeds vaker dat (ICT)bedrijven graag samenwerken met basisscholen. De
reden daarvoor is, zorgen dat leerlingen al op een vroeg moment kennismaken met wetenschap en
technologie. Zo wordt ernaar gestreefd dat in de toekomst meer leerlingen kiezen voor een bèta-profiel.
Investeren in de leerlingen van vandaag, zorgt voor werknemers in de toekomst.
Om al onze plannen te kunnen uitvoeren is er meer
geld nodig dan de school voor ICT kan begroten. Wij
zijn dus op zoek naar bedrijven die in "de toekomst"
willen investeren. Heeft u een bedrijf of werkt u bij
een bedrijf dat graag investeert in de ICT-toekomst,
dan willen wij graag met u in gesprek.
U kunt contact opnemen met juf José of juf Marijke.
Bij voorbaat dank!!!
j.spijkers@obs-depiramide.nl
m.piek@obs-depiramide.nl

Hulp gevraagd in de schoolbieb
Onze schoolbieb wordt " bemand "door een aantal moeders die op dinsdagmiddag en woensdagochtend
de kinderen begeleiden bij het zoeken en lenen van een boek. Helaas nemen we na de zomervakantie
afscheid van twee kanjers, Sabrina Kantelberg (moeder van Pepijn gr. 8a) en Marijke Voermans (oma van
Noa gr. 8b) . Zij hebben vele jaren met veel enthousiasme leerlingen geholpen bij het zoeken van een boek.
Onze grote dank hiervoor!
Om de continuïteit voor de schoolbibliotheek en dus het leesplezier van de kinderen te waarborgen zijn wij
dringend op zoek naar ouders die willen helpen. De schoolbieb is momenteel geopend op dinsdagmiddag
tussen 13.00 en 15.00 uur en op woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur. Om de week is de bieb extra
geopend op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur. Andere dagen zijn natuurlijk ook mogelijk.
Het streven is om de bieb op meerdere dagen te openen zodat de kinderen er vaker gebruik van kunnen
maken. Hiervoor hebben we nog meer hulp van ouders nodig. Wil je weten wat het precies inhoudt, loop
dan op dinsdag middag tussen 13.00 en 15.00 uur of woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur even binnen
.Als u een uurtje in de week over heeft dat u in de bieb wil investeren, dan kunt u contact opnemen met
juffrouw Angelique van groep 5A a.lausberg@obs-depiramide.nl .

Gezocht een Linking Pin voor de Verkeers Commissie

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw Linking Pin, die ons team als Verkeer Commissie
wil komen versterken.
Wat houd dit in;
De Verkeer Commissie komt 5 à 6 keer per jaar bijeen, plus onze Linking Pin woont alle Ouder Vereniging
vergaderingen bij, voor doorgifte van info.
Verkeer Commissie bevordert de verkeersveiligheid op school door diverse activiteiten.
Te denken valt aan; Verkeersweek, Streetwise, te voet te fiets actie, en fietscontroles.
Verder zijn wij ook nog op zoek naar Algemene Uitbreiding van de Verkeerscommissie.
Lijkt dit je wat om er voor te zorgen dat onze kinderen veilig naar en op school komen, laat dit dan weten
via een mailtje aan verkeer@obs-depiramide.nl .

Nieuws van de Ouder Vereniging

Help!! We hebben jullie hulp nodig!!
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een Nieuwe Penningmeester en Secretaris!
Marc vd Weijenberg en Carola Ouwerkerk leggen hun functies neer na de zomer als penningmeester en
secretaris.
Verder pakt Desiree Hobbelen na de zomervakantie haar oude functie als voorzitter weer op, dus er is geen
vacature meer voor het voorzitterschap!
De taak van Penningmeester,
- maakt en monitort de begroting en financiële jaarverslag
- beheert de bankrekening en verzorgt de betalingen
De taak van Secretaris,
- notulen maken tijdens de vergadering en deze versturen naar de OV leden

- tijdig een agenda verzorgen voor de vergadering
- mailbox beheren en mails beantwoorden.
- KvK gegevens aanpassen
Ook zijn we opzoek naar Moeders en Vaders die
lid willen worden van de Ouder Vereniging. We
hebben een dagelijks bestuur, bestaande uit
een
voorzitter,
penningmeester
en
secretaris. Daarnaast zijn er enkele ouders die
de ouder vereniging in raad, maar vooral in
daad bijstaan. We vergaderen meerdere keren
per jaar, meestal 4 à 5x.
De belangrijkste taak van de OV is het
organiseren van activiteiten op school. Zo zijn
we betrokken bij het Sinterklaasfeest, de
Kerstviering, de Carnavalsviering, de Sportdag
en het Schoolreisje.

Taken van de OV-leden;
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent. Wij zijn blij met al de hulp die je kunt
geven, ieder van ons is meestal ingedeeld in 2 of 3 commissies. En vele handen maken licht werk, dus hoe
meer OV- leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat
meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de OV. Het is niet alleen heel leuk en dankbaar
om te doen, we hebben jullie hulp ook echt dringend nodig.
Waarom deze oproep?
In de ouderraad zitten enkele leden die al jarenlang hun steentje bijdragen. Sommige kind(eren) van ons
verlaten binnen nu en 2 jaar de school, daarvoor zoeken we vervangende leden. We willen de nieuwe leden
graag zo goed mogelijk inwerken en vandaar nu deze oproep, we willen natuurlijk niet dat er activiteiten
geschrapt moeten worden of op een lager pitje uitgevoerd gaan worden omdat er te weinig OV leden zijn.
Wil je meer weten of lid worden of spreekt de taak van penningmeester of secretaris je wel aan, stuur dan
een mailtje naar ov@obs-depiramide.nl of trek een van de huidige OV-leden aan haar of zijn jas. Je kunt
natuurlijk ook vrijblijvend een vergadering bijwonen, voordat je beslist.
De eerst volgende vergadering is op dinsdag 20 juni om 19.00 uur in de teamkamer van school.
Wij zien jullie reacties met veel belangstelling tegemoet!

Eigen spullen mee naar school nemen.
Natuurlijk neemt ieder kind weleens eigen spullen mee naar school. Dit kan variëren van een etui tot
spelletjes of bijvoorbeeld Pokémon kaarten. In iedere groep wordt er altijd met elkaar afgesproken waar
meegebrachte spullen worden neergelegd, maar helaas komt het ook weleens voor dat er iets zoek raakt.
Wij vinden dat erg vervelend natuurlijk en hopen dan ook dat u zelf ook af en toe de tas van uw kind
controleert, want het kan natuurlijk weleens gebeuren dat een kind per ongeluk iets meeneemt van een
ander kind. Het zou dan fijn zijn als het weer bij het juiste kind terug zou komen. Alvast dank voor uw hulp.

Leuke weetjes over groente en fruit
Gedurende de pilot rondom schoolfruit hebben wij een aantal keer contact gehad met een van onze
ouders, Joyce McClelland. Zij is o.a. voedingscoach en heeft ook al een keer een inloopspreekuur op onze
school gehouden voor vragen vanuit ouders over dit onderwerp. Voor onze nieuwsbrief hebben wij haar
gevraagd om af een toe een leuke bijdrage te leveren over dit onderwerp. Deze keer een artikel met feiten
over groente en fruit en een lekker zomers recept.
Groente en fruit
We horen het al ons hele leven. Groente en fruit zijn goed voor ons! Maar is dit eigenlijk wel zo? Er zit toch
suiker in? En het bevat toch calorieën?

10 feiten (geen fabels) over groente en fruit op een rij!
1. Ze bevatten koolhydraten/natuurlijke suikers. Aangezien je lichaam, naast eiwitten en vetten, ook
koolhydraten nodig heeft om goed te kunnen functioneren zijn fruit en groente hiervoor een harstikke
goede keuze.
2. Groente en fruit bevatten vezels welke zorgen voor een gezonde darmflora en een verzadigd gevoel.
Het verzadigde gevoel zorgt dat je minder snel honger hebt.
3. Als je let op de calorieën in je voeding dan is fruit (in normale porties) een goed alternatief als
tussendoortje. Groente bevat over het algemeen nog minder calorieën dan fruit.
4. Een mooie bron van vitamines en mineralen.
5. Mensen die meer groente en fruit eten hebben een lager risico op hart- en vaatziekten, kanker en
diabetes type 2. Fruit en groente bevat onder andere salvestrolen en deze beschermen onze gezonde
cellen en weefsels.
6. Wist je dat er ook veel vocht in groente en fruit zit? Je lichaam heeft voldoende vocht nodig om goed te
kunnen functioneren. dus naast water drinken is fruit eten ook een goed idee.
7. Het is lekker.
8. Deze natuurproducten zijn makkelijk mee te nemen als tussendoortje en voor onderweg.
9. Op een leuke manier zijn ze makkelijk te verwerken in een gezonde smootie of een lekker toetje!
10. Verschillende groentes en fruit eten en proeven is goed voor de smaakontwikkeling van kinderen.
Recept sorbet
500 gram diepvriesfruit naar keuze (aardbei, bosbessen, mango)
200 ml magere kwark
Beetje stevia of honing naar eigen smaak
Water
Bereiding:
Gebruik een goede blender. Doe hier de kwark in en het diepvriesfruit.
Zet de blender aan (niet het deksel vergeten..;-). Kan zijn dat je
tussendoor een beetje water moet toevoegen om de substantie wat
soepeler te maken. Voeg je weinig water toe dan krijg je ijs. Voeg je
meer water toe dan krijg je meer een milkshake. Proef, wanneer alles
geblend en ijs is of er eventueel nog wat honing of stevia door gemixt
moet worden.
Lekker als toetje of tussendoortje voor de kids met zomers weer!

Dit artikel is geschreven door Joyce McClelland. Zij is eigenaresse, Personal Trainer en Voedingscoach bij
Activation Personal Training in Vught.
Voor meer informatie ga naar www.activation.nu

Team OBS De Piramide wint de Regionale
Zwemkampioenschappen Regio Zuid!
Spannend, spannend, spannend! Dat was het
zeker voor het afgevaardigde team en hun 2
coaches van OBS De Piramide uit Vught. Want
afgelopen zaterdag 20 mei waren in zwembad de
Stok

te

Roosendaal

de

Regionale

Schoolzwemkampioenschapen Zuid 2017. Het
team van De Piramide ging de strijd aan tegen 16
andere teams uit de regio Zuid. Waaronder ook
teams van De Wieken en De Lichtstraat uit Vught.
Na een muzikale voorstelronde van alle teams begon de wedstrijd met het programma vrije slag. De
bovenbouw begon met de 2 afgevaardigde Veerle en Lynn voor de groepen 7 en 8, gevolgd door de
middenbouw voor de groepen 5 en 6 met Sofia en Camiel, met afsluitende series van de onderbouw voor
de groepen 3 en 4 met Isa. Tijd voor rust was er niet. De zenuwslopende teamestafette 6x25M vrije slag kwam
er direct achteraan. Waarbij een welverdiende derde plaats werd behaald. Pauze. Met als tussenstand De
Piramide op nummer EEN!!! Rond half 3 begonnen de series voor de rugslag. Wat waren die spannend. Er
werden zelfs persoonlijke top 3 plaatsen behaald. Maar de
spanning was er nog want welke plaats zou er uiteindelijk
behaald zijn? Het duurde even, en de zenuwen kwamen
naar boven, maar daar was het verlossende antwoord de
winnaar is OBS De Piramide met een puntentotaal van 110.
Het team mag zich nu gaan voorbereiden voor de
Nationaal Schoolzwemkampioenschappen 2017. Deze
zullen gehouden worden op 24 juni aanstaande te
Alblasserdam.

Team OBS De Piramide wint de Regionale finale
schoolvoetbaltoernooi!
Onderstaand stukje is van Brabants Dagblad overgenomen.

Nieuws 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, GGD, theater de Speeldoos, etc.

Op vakantie naar Marokko, Kaapverdië, Turkije ……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw
kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook
voor Kaapverdië en andere landen ver weg, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis
A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten,
deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met
vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel
gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u
op de website van GGD Reisvaccinaties
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden. U kunt eenvoudig online een afspraak
maken bij een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee.

Gratis kennismakingscursus breakdance
Stoere moves en hippe tricks tijdens de GRATIS korte cursus Breakdance van BBoy Willis!
BBoy Willis is een danser van de crews CypherActive & Rawthentic. Hij zit al meer
dan 10 jaar in de breakdance scene waarin hij zijn eigen stijl heeft ontwikkeld.
Leeftijd: 8-12 jaar
Lesdag(en) & tijd(en): dinsdag 15.30u-16.30u
Start cursus: dinsdag 16 mei 2017
Aantal lessen: 6 (16, 23, 30 mei en 6, 13, 20 juni) - korte cursus

Stuur een e-mail naar info@starsonstage.nl met hierin je naam,
leeftijd, telefoonnummer en je eventuele ervaring. Je krijgt van ons
dan per mail een bevestiging van je inschrijving.
Na deze kennismakingscursus doorgaan met Breakdance lessen? Dat
kan! Vanaf september 2017 geeft BBoy Willis iedere dinsdag tussen
16:00-18:00uur les bij StarsOnStage.

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.

