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Als ik uit mijn raam kijk zie ik dat de bomen alweer prachtig aan
het verkleuren zijn, de herfst komt langzaamaan onze kant op.
Ondertussen zijn wij dus weer een aantal weken gestart met
het nieuwe schooljaar. Alle groepen hebben een goede start
gemaakt en het is heerlijk om tijdens een rondje door de school
alle kinderen enthousiast aan het werk te zien. Het eerste
schoolthema ‘Gruwelijk Eng’ vanuit Leskracht is gestart. Het
begint al echt te leven in de klassen en de kinderen zijn druk
bezig met het opstellen van onderzoeksvragen. Mooi om de
betrokkenheid van kinderen hierbij te zien. Vraag ook gerust
aan uw kind wat ze op school gedaan hebben rondom het
thema!
Rest mij nog om de groepen 7 en 8 alvast heel veel plezier toe
te wensen met de verbindingsdagen en het schoolkamp.
Groepsactiviteiten die wij bewust aan het begin van het
schooljaar plannen, om hier het hele jaar profijt van te hebben!
Veel plezier hiermee.
Een fijne maand weer allemaal.
Louise Strijk

Hulp gevraagd in de schoolbieb
Onze schoolbieb wordt ‘bemand’ door een aantal moeders en oma's die op dinsdagmiddag en
woensdagochtend de kinderen begeleiden bij het zoeken en lenen van een boek.
Om de continuïteit voor de schoolbibliotheek en dus het leesplezier van de kinderen te waarborgen zijn wij
dringend op zoek naar ouders, opa's en oma's 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. 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 via het volgende mailadres: a.lausberg@obs-depiramide.nl .

Kinderboekenweek 4 oktober 2017
De Kinderboekenweek (4 t/m 15 oktober) is dit jaar om te griezelen.
Kinderboeken met griezels en engerds staan hierbij centraal. Het
Kinderboekenweekgeschenk is ‘Kattensoep’ van Janneke Schotveld, bekend
van o.a. de populaire kinderboekenreeks Superjuffie. Het thema is: Gruwelijk
eng!
Op De Piramide openen we de Kinderboekenweek op woensdag 4 oktober.
Alle kinderen mogen deze dag ‘gruwelijk eng’ verkleed op school komen, met
het verzoek om het voor de jongere leerlingen van onze school niet té
spannend te maken.
Heb jij het lef om op zoek te gaan naar ‘De grote gevaarlijke
Grompel’ of om Trubbel te bevrijden van ‘De Griezels van
Bakstein’? Heb jij genoeg moed om je tussen de skeletten in
‘Knekelstad’ te begeven? Of om Grib te helpen in ‘En toen
kwamen de monsters’?
We wensen iedereen een gruwelijk gezellige en leerzame
Kinderboekenweek toe met veel leesplezier!

Staking 5 oktober, onderteken de petitie!
Op 5 oktober staakt het team van De Piramide voor een eerlijk salaris om zo het beroep aantrekkelijker te
maken en het lerarentekort terug te dringen. Wij roepen net als de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
ouders en grootouders op om de petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen' te ondertekenen, om daarmee de
onderwijsstaking op 5 oktober te steunen. Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat
de gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden. De actie is een gerechtvaardigde
manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij
dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede
leerkrachten.
De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden aan de
stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden.
Steunt u ons? Teken dan snel via de link de petitie! Wij rekenen op u!

Stagiaires 2017-2018
Een nieuwe stagiaire op school is weer even wennen
natuurlijk en om mij alvast beter te leren kennen zal ik
mezelf even voorstellen aan jullie.
Ik ben Naomi en ik ben 19 jaar oud. Samen met mijn
ouders en jongere broertje woon ik in Velddriel. Ik ben
tweedejaars student aan Hogeschool de Kempel in
Helmond, waar ik iedere dag met plezier naar toe ga.
Vanaf 26 september ben ik iedere dinsdag te vinden
in groep 8A bij juffrouw Eefje. Ook heb ik een aantal
stageweken, dan ben ik heel de week in de klas
aanwezig.
Afgelopen jaar heb ik stage gelopen in groep 7 op
een reguliere basisschool en in groep 3/4/5 op een
jenaplanschool. Ook heb ik ervaring bij de kleuters.
Nu is het tijd voor weer een nieuwe uitdaging. Ik heb
er erg veel zin in en hoop jullie snel eens te zien. ☺
Groetjes, Naomi

Het komende jaar mag ik stage komen lopen bij jullie op de Piramide. Het 1e semester
zal dat zijn in groep 8, bij Linda Verschueren.
Ik ben 36 jaar en net begonnen aan mijn 2e jaar in de deeltijdopleiding PABO aan
Hogeschool De Kempel in Helmond. Ik heb hiervoor in de marketing gezeten, maar
merkte dat ik daar niet op mijn plek zat. Vandaar mijn keuze om iets heel anders te
gaan doen. Naast mijn studie ben ik veel te vinden op hockeyclub MOP, waar ik een
aantal teams training geef en waar ik ook een jeugdteam coach.
Mochten jullie nog iets willen weten over mij, spreek me dan gewoon een keer aan
op het schoolplein.
Groet, Koen van Schaik

Nieuws buiten de school
MOVE

Basketbalvereniging E.V.B.V
Zaterdag 28 oktober viert basketbalvereniging E.V.B.V. Octopus
haar 50-jarige jubileum. Op deze feestelijke dag organiseert de
vereniging van 10:30 tot 12:30, voor de Vughtse jeugd van 8 t/m
13 jaar, een basketballclinic. Deze vindt plaats in Sporthal
Martinihal. De clinic is voor leden en niet-leden. De clinic wordt
gegeven door 101-voudige ex-international Henk Pieterse en
zijn
organisatie
ball-contact
(www.ball-contact.com).
Inschrijven kan via www.octopus50.nl/inschrijven/. De kosten
bedragen 5 euro per inschrijving (inclusief gratis T-shirt).

Speelgoedbeurs
LEFH, Local Entertainment Factory Helvoirt, organiseert na het
daverende succes van voorgaande
jaren opnieuw de
speelgoedbeurs! Dit jaar zal deze plaatsvinden op: zaterdag 11
november 2017 Herken je het, speelgoed in goede staat, maar
waar niet meer mee gespeeld wordt en wat je ook niet zomaar
wegdoet of weggeeft? Sta je zelf ook niet graag op een
(rommel)markt? Grijp dan deze kans en schrijf je in voor de
speelgoedbeurs 2017!
De bedoeling is als volgt: wij verkopen je speelgoed, 40% van de opbrengst is voor jezelf en 60% van de
opbrengst is dit jaar voor LEFH, de jeugd van Helvoirt! Aanmelden kan d.m.v. het sturen van een mailtje
naar: speelgoedbeurs@lefh.nl o.v.v. naam, adres en telefoonnummer, voor 15 oktober 2017 www.LEFH.nl

De muziekwedstrijd
Op 1 oktober start een gloednieuwe editie van De

Muziekwedstrijd! Deze landelijke online wedstrijd van het
Prinses Christina Concours daagt kinderen van 4 tot en
met 12 jaar uit om een filmpje van hun muziekoptreden in
te sturen, waarmee zij mooie prijzen kunnen winnen. Ieder
kind kan meedoen, alleen of samen met andere kinderen en
een filmpje insturen met de hele klas mag natuurlijk ook! Het plezier in muziek maken staat centraal.

Voorlezen geeft je kind een voorsprong
Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én niet lang genoeg mee doorgaan! Voor baby’s,
peuters, kleuters en zelfs oudere kinderen is voorlezen belangrijk voor de (taal)ontwikkeling. De

bibliotheek organiseert wekelijks gratis voorleesactiviteiten voor baby’s, peuters en kleuters. Wil je zelf
voorlezen, maar weet je niet goed welk boek bij jouw kind past? Vraag het onze experts in de jeugdBiEB!
Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bieb?
Lees jij je kind (nog) voor? Voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen. De bibliotheek heeft
voorleestips en organiseert wekelijks voorleesactiviteiten! Kijk op www.bibliotheekdenbosch.nl/voorlezen
voor tips en data!

Krav Maga - gratis kennismaking

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.

