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Rapport groep 1

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij
gevlogen. Het team is het jaar gestart met een studiedag die in
het teken stond van Leskracht en het werken met
DenkBeelden. Het was een inspirerende dag waarbij wij als
team weer verder geschoold zijn op dit gebied. Hiermee
kunnen we nog meer diepgang geven aan de mooie
projecten die we vanuit Leskracht opzetten.
De scholing rondom DenkBeelden is een eerste officiële
scholing uit een reeks van 6 voor het team na een
inspiratieworkshop met elkaar gevolgd te hebben in 2016.
DenkBeelden zijn visuele leermodellen waarmee effectieve
denkprocessen bij leerlingen versterkt worden en structuur
wordt gegeven aan de informatie die kinderen moeten
onthouden. Door de combinatie van beeld en tekst kan kennis
beter overdacht, verdiept en onthouden worden.
De didactiek van DenkBeelden past bij elke methode en elk
onderwijsconcept. Het is een praktische werkwijze om kinderen
uit te nodigen om zelf actief kennis te verwerven en daar
structuur aan te geven. Dit doe je met behulp van tien
verschillende DenkBeelden. Elk DenkBeeld brengt een
afzonderlijk denkproces bij kinderen op gang. Hiermee kunnen
kinderen de kennis beter onthouden. Dit denkproces wordt
nog eens extra versterkt als meerdere DenkBeelden in één
lesactiviteit gecombineerd worden. De teamleden hebben nu
kennis gemaakt met de DenkBeelden cirkel, kapstok, hoepel
en strik en weten deze toe te passen in verschillende lessen
waaronder Leskracht. Een mooie ontwikkeling om kinderen
belangrijke vaardigheden te leren voor de toekomst.
Vandaag nemen wij als team ook afscheid van juf Jeanne.
Zoals in een eerdere brief was aangekondigd, heeft zij ervoor
gekozen om in een kleine setting afscheid te nemen van De
Piramide. Wij willen haar nogmaals heel hartelijk bedanken
voor al haar inzet op onze school in de 27 jaar dat zij hier
werkzaam is geweest.
Louise Strijk

Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit dat ook alweer?
Als Oudervereniging vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig,
maar is voor de Oudervereniging onmisbaar.
Vorig jaar is gebleken dat het percentage van de ouders die deze bijdrage hebben betaald ten opzichte
van voorgaande jaren lager was. Dit jaar hopen we op weer meer respons van alle ouders, omdat we als
Oudervereniging graag voor alle kinderen veel aanvullende activiteiten op school willen verzorgen.
De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen geld beschikbaar wordt gesteld door de
rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de schooltijd van uw kinderen.
Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is deze essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. De
ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 30,00 per kind en komt 100% ten goede aan de kinderen.
Wat doen wij zoal met uw bijdrage:
-

Versieringen voor Sinterklaas, zoals de vlaggetjes. De Pietenschool/Schatkamer, het kopen van de
schoencadeautjes (pepernoten) en de cadeautjes op 5 december, muziek bij aankomst etc.
Kerstversieringen, kerst/wensboom en het kerstdiner.
Carnaval versieringen, ballonnen, serpentines en muziek.
Paaseitje voor alle kinderen met Pasen.
Bijdragen aan vervoer, entree enz. tijdens schoolreisjes.
Versieringen, versnaperingen, huur spellen enz. tijdens de Koningsspelen.
Schminken, versiering, rodeostier, muziek, het huren van kraampjes en spelen tijdens pleinfeest etc.
Verder betalen we ook mee aan zwem- en voetbaltoernooien, afscheid groep 8 en afscheid oudste
kleuters, avondvierdaagse, Good Moves, maar ook aan de materialen voor het handenarbeidlokaal,
zodat de kinderen het hele jaar voldoende spullen hebben om te knutselen.

U begrijpt dat zonder uw ouderbijdrage deze activiteiten eenvoudigweg niet mogelijk zijn. Bijgaand ontvangt
u van ons een brief waarin gevraagd wordt of u deze vrijwillige bijdrage aan ons zou willen overmaken.
De kinderen en wij rekenen op u!
De voorbereidingen voor diverse activiteiten zijn inmiddels in volle gang. Wij doen als oudervereniging ons
best om er voor uw kind een onvergetelijk schooltijd van te maken.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan per mail via ov@obsdepiramide.nl
Bij voorbaat dank,
Namens de oudervereniging van OBS de Piramide.

Schoolfotograaf – maandag 26 maart op school
Dit jaar worden de schoolfoto’s gemaakt door Nieuwe Schoolfoto. Zie voor meer
informatie hier.
Voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s wordt een witte achtergrond gebruikt.
De kinderen gaan hierbij speels, in het geheel op de foto. Houd dus rekening
met de kledingkeuze én de schoenen. Lees voor tips over jullie kledingkeuze ons nieuwste blog via deze link.
Het bestellen gaat dit jaar via internet en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de fotodag krijgen de kinderen een inlogkaart mee naar huis met unieke codes om veilig in te loggen. Bekijk hier
een filmpje over Nieuwe Schoolfoto.
Begin dus vast met glimlachen en poets de tanden goed, dan wordt het de leukste schoolfoto ooit. Houd
ons alvast in de gaten op Facebook, wij zijn namelijk zeer actief en leuk om te volgen!

Good moves – gezocht: grafisch vormgever
Al jaren organiseren wij met onze school de dansvoorstelling:
Good Moves. Ook dit schooljaar gaan wij met de groepen 8 op
dinsdagavond 10 april, in theater de speeldoos, ons uiterste
best doen om voor een goed doel zoveel mogelijk geld bij
elkaar te dansen. Het goede doel van dit jaar is Dream4Kids.
Good Moves wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring
van verschillende bedrijven. Zo werden ook onze posters en
flyers, de afgelopen jaren, door Holland Vormgevers gesponsord. Hier nogmaals onze dank voor.
Wij zijn echter voor dit jaar (en aankomende jaren…) op zoek naar een andere vormgever, die ons kosteloos
kan helpen, om de poster/ flyer weer up tot date te maken voor onze Good Moves editie 8.
Wat houdt het in:



De bestaande poster/ flyer updaten, dit wil zeggen, datum goede doel e.d. aanpassen.
Logo’s van bedrijven die sponsoren op de poster plaatsen.

Ziet u dit zitten en wilt u ons helpen dan kunt u contact opnemen met Eefje van Lith, via e.van.lith@obsdepiramide.nl. Zij maakt dan een afspraak met u om het een en ander te bespreken en hierover afspraken
te maken.

Nieuws van Dommelbaorzedurp

MR Vergadering
De tweede MR vergadering van dit schooljaar vond plaats op 18 December.
ICT en Communicatie
Als eerste onderwerp op de agenda staat de evaluatie van de ICT Designweek welke van 6 t/m 10 November
heeft plaatsgevonden op school. Zowel door leerkrachten, leerlingen als ouders is de Designweek enthousiast
ontvangen. De week stond bol van activiteiten op ICT gebied en is een mooie aftrap geweest van de ICT
leerlijn die nu op de Piramide in alle groepen gevolgd gaat worden. In April volgt er nog een nascholing voor
alle leerkrachten en aan het einde van het schooljaar zullen de resultaten van de leerlijn geëvalueerd
worden.
Louise heeft een voorstel geschreven om de communicatie vanuit leerkrachten naar ouders eenduidiger te
laten verlopen. In dit voorstel geeft ze richtlijnen wanneer welk communicatiemiddel ingezet kan worden. De
MR steunt het voorstel en is erg te spreken over de nieuwe manier van communiceren via de klassenouders.
De animo onder ouders om een steentje bij te dragen lijkt enorm te zijn toegenomen gezien de volle bezetting
in de Oudervereniging.

MR Verkiezingen
Ruben Ras heeft aangegeven zijn lidmaatschap van de MR niet langer te kunnen combineren met zijn werk
en legt derhalve per direct zijn functie neer. De MR wil Ruben via deze weg nogmaals danken voor zijn
jarenlange inzet voor de school en MR in het bijzonder. Annieke Brouwer zal de voorzittershamer overnemen.
Overigens zal volgend jaar ook Annieke Brouwer aftredend zijn als ouderlid, zij is niet herkiesbaar. Haar
zittingsperiode eindigt aan het einde van het schooljaar
Zoals reeds gecommuniceerd in een aparte brief betekent dat dat er verkiezingen plaats gaan vinden voor
2 ouderleden in de MR. Vanaf deze plek nogmaals een oproep aan alle ouders om hier over na te denken.
Gezien de huidige samenstelling van de MR en de zittingstermijn van 3 jaar roepen we met name de ouders
met kinderen in de midden –en onderbouw op om zich kandidaat te stellen.
Lid zijn van de MR betekent dat je in de gelegenheid gesteld wordt om actief mee te beslissen over het beleid
van de school van je kind(eren). We vergaderen ongeveer 7x per jaar; de vergaderingen zijn openbaar dus
u bent altijd welkom om een keer een vergadering bij te wonen en te kijken of het iets voor u zou kunnen zijn.
Overig
De MR stemt in met het door Louise opgestelde Jaarplan voor de Piramide 2017/2018. De analyse en
bespreking van de resultaten van het Stroomm tevredenheidsonderzoek worden op de agenda gezet voor
de volgende vergadering in Januari.

Nieuws van MOVE
Wat je van ons kunt verwachten? Iedere week MOVE Academy
(dinsdag), Fun2Move (woensdag) en Plein Actief (donderdag).
Let op: Fun2Move is vanaf nu van 14.30-15.30 uur.
Wat we precies gaan doen (en inschrijven voor de MOVE
Academy) is te vinden op onze website www.movevught.nl.
Maar er staat nog meer op ons programma. Zo maar even een
greep uit onze evenementen tot de zomervakantie. In maart vindt de 4e editie van de Vughtse Dance Battle
plaats. De zeven deelnemende scholen starten deze maand al met oefenen. In april vinden de
schoolvoetbaltoernooien plaats en in mei het schoolatletiekwedstrijd. Juni staat weer in het teken van de
MOVE Sportzomer met wederom te gekke evenementen.

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. 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 of op onze site. 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 of op de site en kunt u bij Marco inleveren.

