Belangrijke data
Maand
6/11 Design week
7/11

OV vergadering

10/11 14.00-15.00 uur
Expo Designweek
voor alle ouders,
opa’s, oma’s etc.
16/11 Rapport groep 2
17/11 Groepen 1-2 roostervrije
dag
18/11 Aankomst Sint
20/11 Oudergesprekken
gr 2 t/m 8
b

20/11 Week van de
mediawijsheid gr 7+8
28/11 VO markt gr 7+8
29/11 Nieuwsbrief

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Deze week heeft u als het goed is via de mail een uitnodiging
gekregen om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek
van onze school. Wij vinden het heel belangrijk om te weten
welke zaken wij goed doen en waar nog verbetering mogelijk
zou zijn. Daarom vragen wij u ook allemaal om de vragenlijst in
te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van hoe tevreden
alle ouders zijn op De Piramide. Mocht u geen link ontvangen
hebben, mail dan naar administratie@obs-depiramide.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Volgende week staat de hele week in het teken van de
Designweek@DePiramide. Kinderen gaan kennismaken met
allerlei activiteiten op het gebied van de 21ste-eeuwse
vaardigheden. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang en
het gaat een hele leuke en leerzame week worden. Komt u
ook op vrijdag 10 november van 14.00-15.00 uur een bezoek
brengen aan de expo? Samen met uw kind(eren) loopt u dan
en
8b
door de school om te kijken wat er in alle groepen is gedaan
tijdens de Designweek.
Kijken we naar het eind van de maand, dan staan daar de
oudergesprekken voor groep 2 t/m 8 op de planning. Deze
gaan een iets andere vorm krijgen aangezien we sinds dit
schooljaar werken met 2 rapporten (halverwege en einde
schooljaar). U ontvangt van ons nog een uitgebreide brief,
zodat het duidelijk is hoe de nieuwe cyclus van
oudergesprekken en rapporten er op onze school uit komt te
zien.
Ik wens iedereen weer een fijne maand toe.
Louise Strijk

Nieuws van de sinterklaascommissie
18 november is het weer zo ver, Sinterklaas komt aan in Nederland en een gezellige tijd breekt aan!
Natuurlijk vinden wij het fijn als de school er dan ook weer
gezellig uitziet. Op vrijdag 17 november, vanaf 8.30 uur,
zouden we graag samen met ouders de school versieren.
Als je ons daar mee kunt helpen schrijf dan je naam op de
intekenlijst bij de klas van je kind.
Op 5 december zal Sinterklaas ook onze school bezoeken.
We draaien daarom die dag een continurooster, we
beginnen gewoon om 8.30 uur maar gaan om 14.00 uur
weer naar huis.
Over de invulling van de dag zelf zullen we jullie in de
volgende nieuwsbrief berichten.
De groepen 5 t/m 8 zullen op maandag 20 november lootjes trekken voor hun surprise op 5 dec, zij ontvangen
hiervoor van school € 4,00. De Sintcommissie wenst iedereen vast een fijne voorbereiding.

Zwemkampioenen en 3e plaats Meierijloop !
Wat een kanjers! 3x Goud voor de piramide! Groep 3,4 en 5 de 1ste plaats
weten te veroveren. We mogen heel trots zijn op deze kanjers.
Ook de groepen 6,7 en 8 hebben Goud veroverd. Samen gaan ze door
naar de volgende finales……gaan we dit jaar wederom voor de
Nederlandse
kampioenschappen?
Tijdens de Meierijloop hebben wij als school de 3e plaats behaald.
Wederom mooie sportieve prestaties waar we als school trots op zijn.

Nieuws van de MR – vergadering 23 oktober
Onderwijs en ICT
Als eerste onderwerp op de agenda staat de ICT Designweek welke op 6 November van start gaat. Marijke
legt namens de ICT commissie uit dat de Designweek de aftrap is van de ICT leerlijn binnen de Piramide.
Een van de speerpunten uit het MR jaarplan betreft het bevorderen van (gebruik en kennis van) ICT bij
leerlingen EN leerkrachten. Hiervoor zal een werkgroep uit de MR geleding aan de slag gaan (Ruben Ras,
Annieke Brouwer en Marijke Piek). Suggesties en bijdragen vanuit ouders en personeel zijn van harte welkom.
Binnen de nieuwe methode Leskracht is het eerste project ‘Gruwelijk Eng’ (gekoppeld aan het thema van
de Kinderboekenweek) van start gegaan. Louise vertelt dat de leraren en kinderen erg enthousiast zijn over
de nieuwe methode, maar dat het ook nog erg wennen is aan deze manier van werken en denken.
Bij de oudergeleding van de MR zijn ook wat kritische vragen van ouders binnengekomen omtrent deze
methode bijvoorbeeld over zorgen m.b.t. het behalen van de leerdoelen en ontbreken van huiswerk. Er wordt
afgesproken dat dit de aandacht zal hebben en dat er in de loop van dit jaar geëvalueerd zal worden. De
MR houdt zich aanbevolen voor verdere feedback.
De meeste tijd wordt besteed aan het bespreken van de diepte analyse die is gemaakt door het MT en de
IB’ers over de schoolresultaten van de afgelopen jaren over alle groepen.
De MR geeft een aantal signalen af, voortbouwend op eerdere signalen;
1. Check nogmaals zorgvuldig, met behulp van externe consultants, of de gemaakte analyses en
gemaakte verbeterplannen juist zijn.
2. Houd de schoolambitie kritisch tegen het licht; kan en moet de ambitie niet hoger liggen op sommige
gebieden?
3. Koppel de verbeterplannen ook aan de gesprekscyclus met de individuele leerkrachten.
Communicatie
Er wordt in de vergadering lang gepraat over het onderwerp Communicatie, meer concreet over het
verzoek van de MR om duidelijker richtlijnen naar de docenten te geven over het gebruik van de diverse
communicatiekanalen (parnassys, email, klasbord, lijsten bij de klas, groepsapps, etc). De directeur zegt toe
dat het communicatieplan dat de leerkrachten deze richtlijnen moet bieden de komende weken in het MT
zal worden uitgewerkt en bekrachtigd.
Daarnaast worden er zorgen geuit over de (toon van) communicatie vanuit ouders naar de school en de
klassenleerkracht in het bijzonder en de gevolgen daarvoor in relatie tot de omgang tussen kind, ouders en
school. De MR gaat, o.a met dit onderwerp, aan de slag in een werkgroep ouderparticipatie (leden Nicole
van Mook, Robin Pietermans, Marieke Ligtenberg).
Overig
Naar aanleiding van het derde speerpunt in het MR jaarplan (naast ICT en ouderparticipatie) “De gezonde
school” wordt er een derde werkgroep ingesteld met als leden Inge de Laat en Hennie Sluyter.
De eerstvolgende MR vergadering vindt plaats op Maandag 11 December om 19.30

Hoe mediawijs ben jij? Geef jij mediaopvoeding?
Social media; kinderen groeien ermee op en maken zich in rap tempo allerlei digitale vaardigheden eigen.
Ouders zoeken naar zekerheid, hoe lang per dag mag mijn kind social media gebruiken, wat zijn geschikte
of ongeschikte websites en spelletjes. Tevens hebben ouders soms het gevoel dat zij achter lopen en weten
niet altijd goed hoe om te gaan met mediaopvoeding.
De grote vraag is, wanneer begin je met mediaopvoeding? Het antwoord is simpel: begin zo jong mogelijk.
Door je kind van jongs af aan te leren omgaan met de IPad, laptop, internet, mobieltjes en gamen leg je een
basis voor de komende jaren. Het is belangrijk dat ouders hun kind actief begeleiden bij mediagebruik, zodat
positieve effecten ervan worden vergroot en mogelijke risico’s afnemen.
Een aantal tips aan ouders/verzorgers:
- Ben open en toon interesse
o Vraag je kind jou wegwijs te maken op social media
o Weet wat je kind doet
- Ga in gesprek met je kind
o Over het gebruik van media
o Maak duidelijke afspraken
- Praat met anderen hoe zij het doen
o Geef zelf het goede voorbeeld
Thuis aan de slag met mediawijsheid? Kijk eens op www.mediawijsheid.nl/ Of neem eens een kijkje op de
website van het Nederlands Jeugdinstituut voor adviezen voor ouders 0-5 jr., 6-12 jr. en 13-18 jr.
Overige vragen? Raadpleeg de jeugdverpleegkundige op school.

Onderzoek GGD - Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een jeugdenquête
verstuurd naar ruim 33.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11
jaar.De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en
woonomgeving van de kinderen. Heeft u een uitnodiging ontvangen?
Doe mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden opwww.ggdmonitor.nl.

Wegwijs – positief opvoeden

Stichting Sint Nicolaas Vught trakteert!
Dit jaar bestaat de stichting 60 jaar! En wie jarig is trakteert!
De Stichting wil met alle kinderen uit Vught en omgeving, Sinterklaas een bijzonder cadeau geven tijdens de
intocht op zondag 19 november a.s. Wat zou het leuk zijn als tijdens de intocht, bij de ontvangst op het
gemeentehuis, alle kinderen hetzelfde dansje doen bij het horen van het “Sinterklaas-dans lied”!
Elk jaar vieren vele kinderen in alle blijdschap en gezondheid het Sinterklaasfeest. Soms zijn er kinderen die
vanwege een ziekte van zichzelf, broertje, zusje, papa of mama niet ontspannen deel kunnen nemen aan
dit feest. Indien er kinderen op school zijn die in een dergelijke situatie verkeren, dan zouden wij graag met
hen in contact komen om hen een sinterklaasmoment te bezorgen. Kunnen en willen jullie inventariseren
welke gezinnen hier behoefte aan hebben? Graag ontvangen wij vóór 20 november bericht van jullie welke
gezinnen Sinterklaas een persoonlijk bezoek kan brengen. Voor vragen kan er contact opgenomen worden
met het secretariaat van de Stichting: secretariaat@sinterklaasvught.nl
Kleurplaat:
Zoals elk jaar is er weer een kleurwedstrijd. Kinderen kunnen deze kleurplaat inkleuren en inleveren bij AH
Marktveld en Primera op het Moleneindplein tot uiterlijk 15 november. De winnaars ontvangen een mooie
prijs van Sinterklaas. Willen jullie deze kleurplaat verspreiden via jullie nieuwberichten/ weekberichten?
Deze kleurplaat is ook te downloaden via onze website: www.sinterklaasvught.nl
Hartelijk dank!

Meneer Hennie tijdelijk afwezig
Meneer Hennie heeft afgelopen dinsdag een medische ingreep gehad in
het ziekenhuis, waardoor hij ongeveer 2 weken afwezig zal zijn op onze
school. Gelukkig is de operatie goed verlopen en mocht hij dezelfde dag
weer naar huis toe. Wij wensen hem een spoedig herstel toe en hopen
hem snel weer te zien op onze school.

MOVE

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.

