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Nieuws van de directie
Onlangs hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 weer het
rapport ontvangen. De leerkrachten hebben er weer heel veel
tijd en zorg in gestoken om voor ieder kind een persoonlijk
rapport te creëren. Ik hoop dan ook dat iedereen met veel
plezier deze rapporten heeft gelezen en dat u als ouder deze
week een fijn gesprek heeft met de leerkracht over de
ontwikkeling van uw kind. Het is mooi om te zien welke
ontwikkelingen kinderen weer hebben gemaakt.
Vandaag is de eerste ‘vernieuwde versie’ van de
maandviering opgevoerd. Wat is er hard gewerkt om vanuit de
ideeën van de kinderen een voorstelling te maken. Hierbij moet
je als leerkracht bepaalde zaken loslaten, maar wat is het dan
juist mooi om te zien wat kinderen hierbij zelf kunnen. Ware
talenten komen naar boven!
Talenten komen ook naar boven bij de dansactiviteiten waar
wij als school aan deelnemen. Vorige week namen wij nog
deel aan de Vughtse Dance Battle. Helaas was het dit jaar niet
gelukt om de titel te prolongeren, maar dat neemt niet weg
dat de kinderen uit groep 6 en 7 ontzettend goed hun best
hadden gedaan om met een mooie dans op het podium te
verschijnen. Als we het over dansen hebben, dan komen we
automatisch ook uit bij Good Moves, dansen voor het goede
doel, georganiseerd door de kinderen en leerkrachten van
onze groepen 8. Op 5 april vindt deze geweldige danswedstrijd
plaats in de Speeldoos. Kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar bij
de Speeldoos. Vandaag is er, in de aanloop naar Good
Moves, tussen 12.00-13.00 uur een verkoop van allerlei lekkere
hapjes gemaakt door de kinderen van groep 8. De volledige
opbrengst gaat naar het goede doel van dit jaar ‘Stichting
Meesterkind’. Kom gezellig even langs.

Nieuws van de kinderoptochtouders

We hebben met veel succes de Piramide vertegenwoordigd in de Kinderoptocht van Dommelbaorzedurp
afgelopen dinsdag 28 februari.
Met een recordaantal kids (36) waren we de grootste school die meedeed.
We zijn 2e geworden. Het was echt weer heel leuk.
Namens de kinderoptochtouders,
Geert-Jan van den Heuvel

Nieuws van de MR
De tweede MR vergadering van dit jaar vond plaats op 6 maart jl. Hieronder vindt u een korte
samenvatting
Mededelingen directie
Louise geeft aan dat er subsidie beschikbaar is om het cultuuronderwijs op onze school te verbeteren. Samen
met de cultuur coördinatoren (Juf Christianne, Juf Wendy en Juf Marjolein) heeft zij besloten om deze gelden
dit jaar in te zetten om een impuls te geven aan de maandvieringen op school. Als eerste stap hiertoe is
Jordy Sanchez (Theatermaker) gevraagd om vanuit zijn expertise mee te denken en de kinderen en
leerkrachten te begeleiden tijdens het bedenken -en uitvoeren van de maandvieringen. Hij zal ook trainingen
verzorgen aan de leerkrachten, zodat er een structurele kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Jordy heeft de
afgelopen maandviering al meegekeken en is inmiddels bij de groepen die de eerst volgende maandviering
gaan uitvoeren, actief betrokken.
De tweede mededeling vanuit de directie gaat over de griepgolf die niet alleen leerlingen, maar ook de
leerkrachten heeft getroffen. Louise geeft aan dat het op momenten zeer uitdagend is geweest om goede
vervanging te regelen en dat het MT en de intern begeleiders veel hebben moeten bijspringen. Een keer is
dit niet gelukt en is de klas naar huis gestuurd. Dit is uiteraard geen wenselijke situatie. Het voortdurend hoge
ziekteverzuim onder de leerkrachten heeft grote aandacht van Louise en er wordt samen met de nieuwe
Arbo arts gekeken of er nog andere (preventieve) maatregelen mogelijk zijn.
ICT
De afgelopen maanden is de ICT Commissie druk bezig geweest om het niveau en kennis van ICT onder
leerkrachten in kaart te brengen. De gesprekken zijn inmiddels afgerond en de commissie zal de conclusies
deze maand nog voorleggen bij Louise zodat zij deze mee kan nemen in het uiteindelijke ICT plan van school.
Dit plan behelst de visie als ook de korte en lange termijn planning m.b.t. de digitalisering op de Piramide.
Ouderenquête
Er zijn 180 reacties op de enquête binnengekomen die eind februari is uitgestuurd door de MR. De MR is enorm
blij dat het onderwerp zo leeft en dat zoveel ouders de moeite hebben genomen om te reageren. Ook veel
ouders hebben feedback gegeven op de andere onderwerpen. Hartelijk dank daarvoor! De enquête is
inmiddels gesloten.
Het, in detail, bespreken van de resultaten en het uiteindelijke advies vanuit de MR richting directie worden
op de agenda van de eerstvolgende MR vergadering (10 april) gezet, dit valt dan mooi samen met de afloop
van het huidige, door de overheid gesubsidieerde, fruitproject.
Communicatie
De MR leden geven aan bij Louise dat er meer sturing vanuit de MT moet komen als het gaat om
communicatie vanuit school richting ouders en dan vooral over de communicatiemiddelen die school
wanneer en met welk doel gebruikt. De MR spreekt de wens uit om hier meer eenduidigheid in te willen zien.
Louise gaat dit met het MT uitwerken en komt hier op terug.

De website staat momenteel klaar in een demo omgeving en wordt uitvoerig getest. De verwachting is dat
de nieuwe website eind maart/begin april live zal zijn. Tevens laat Louise weten dat naast de website in de
nieuwe huisstijl ook vanuit de OV nieuwe sportkleren en vanuit school vlaggen voor de Piramide besteld zijn.
MR Verkiezingen
Binnenkort zijn er weer MR verkiezingen. Dit jaar zitten Annieke Brouwer en Marieke Ligtenberg in de
verkiezingscommissie. I.v.m. het bereiken van de eerste zittingstermijn van drie jaar is vanuit de MR is Nicole
van Mook aftredend, zij stelt zich graag weer herkiesbaar. Mocht u overwegen zich ook verkiesbaar te stellen,
dan kunt u zich vast opgeven bij de MR via het algemene MR email adres; mr@obs-depiramide.nl. Er volgt
nog verdere communicatie en informatie over de verkiezingen, u kunt er ook voor kiezen dit af te wachten.
Overig
Louise en het lerarenteam gaan in samenspraak met de verkeerscommissiekijken naar een eventuele update
van het vervoersprotocol en de handhaving hiervan. Daarnaast zal nagedacht worden of er een visie
ontwikkeld moet worden met betrekking tot (veiligheid van) school-uitstapjes. Dit naar aanleiding van veel
vragen van ouders over een (uiteindelijk niet doorgegaan) uitstapje naar de IJzeren Man enige tijd geleden.
Het jaarplan en de begroting 2017 worden vastgesteld.
De vakantieplanning voor het schooljaar 2017/2018 wordt akkoord bevonden.
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 10 april om 19.30

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, theater de Speeldoos, etc.

Maand van de drums bij Music'scool
Wie heeft er nou nooit eens willen drummen op een echt akoestisch drumstel?
Dan is nu je kans om dit eens gratis en vrijblijvend te gaan proberen onder begeleiding van een van de
drumdocenten.
De maand april is uitgeroepen tot drummersmaand en daar hoort natuurlijk een speciale actie bij.
Op zaterdag 8 april vindt er een gratis en vrijblijvende drum-experience plaats in al onze vestigingen.
Schrijf je in voor een afspraak op deze dag
.Per vestiging wordt er onder de aanwezigen nog een mooie verrassing verloot.
Inschrijven via www.musicscool.nl proeflesbutton.
Persoonsgegevens, drumles, locatie en bij opmerkingen code DE2017 invullen.
Daarnaast krijgt iedereen die zich in deze drummersmaand aanmeldt voor drumles een gratis set drumstokken.
Kortom, pak die kans!

Aanmelden broertjes/zusjes die voor 1 augustus 2018
4 jaar worden
Wordt uw kind voor 1 augustus 2017 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 aan te
vragen via administratie@obs-depiramide.nl .

Lekker zingen en swingen bij ‘Gestels Kinderkoor’!
Elke vrijdagmiddag repeteert in de speelzaal van basisschool
‘de Bolster’ in Sint-Michielsgestel, het ‘Gestels Kinderkoor’.
Lekker zingen en swingen, op een speelse en onbevangen
manier, plezier maken met elkaar en genieten van het samen
muziek maken. We zingen liedjes uit allerlei genres en in
verschillende talen. En we zitten zeker niet stil, door middel van
allerlei muzikale spelletjes trainen we het muzikaal gehoor,
reactie- en concentratievermogen. Ook leren de kinderen op
laagdrempelige wijze noten lezen en van blad zingen. Het koor
heeft regelmatig een open repetitie waar de ouders mogen
komen luisteren. Ook treden we af en toe op, zodat de kinderen ervaren hoe het is om op een podium te
staan. Er zijn twee groepen. Groep 1 voor kinderen van 4 t/m ongeveer 7 jaar, en groep 2 voor kinderen
van 7 t/m 13 jaar. Benieuwd of het iets voor je is? Je bent welkom om 4 lessen gratis mee te komen doen.
Voor meer informatie kijk op de site www.gestelskinderkoor.nl .

Beste Ouder(s)/verzorger(s),
De digitale inschrijving van de jeugdweek start 3 april en zal op 14 mei sluiten. De jeugdweek start dit jaar
op zaterdag 19 augustus t/m 25 augustus.
Wat moet u doen om uw kind(eren) aan te melden voor de jeugdweek?
Ga naar www.jeugdaktief.nl en klik op de button/link aanmelden.
Vul de gegevens in, verplicht 2 telefoonnummers en bijzonderheden/gedragsproblemen.
Print het formulier uit en kom op 20 mei om 14.00 uur naar het gebouw Elzenburg, Brabantlaan 1.
Daar vindt de loting plaats. (14.30 uur start de loting)
Wanneer uw kind is ingeloot krijgt u later die week een mail met daarin het rekeningnummer waar u het
bedrag van 30,- euro over kunt maken. Wanneer dit goed is ontvangen is uw kind definitief ingeschreven
voor de jeugdweek.
Voor vragen kunt u terecht bij het onderstaande mailadres.
Met vriendelijke groet,
Jeugd Aktief
az@jeugdaktief.nl

In 2017 zal voor het twintigste achtereenvolgende jaar de avondvierdaagse gehouden
worden. De data van de avondvierdaagse zijn.

Dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni
De startlocatie is gedurende 3 dagen de atletiekbaan van Prins Hendrik aan de Sportlaan 1
in het Stadhouderpark. Op de donderdag zal gestart worden vanaf het sportterrein van
Real Lunet in sportpark Bergenshuizen.
Wij hopen dat wij u allen in juni weer bij de start van de avondvierdaagse mogen
verwelkomen.
Half mei zullen wij u de inschrijvingsformulieren en nadere informatie doen toekomen.
Met vriendelijke groeten.
Namens de Stichting Avondvierdaagse Vught,

Edgar van Geijn
Voorzitter
Email: a4d@a4daagsevught.nl
Voor meer informatie zie www.a4daagsevught.nl

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.

