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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het wordt koud in Nederland, we hebben deze week
waarschijnlijk te maken met de koudste winterweek van het
jaar en dat nu we bijna in maart zitten. Inmiddels stijgt de
schaatskoorts weer en worden schaatsen uit het vet gehaald
om aan te kunnen trekken. Wie weet kunnen we vandaag of
morgen wel op een plaatselijke IJsbaan nog genieten van het
koude winterweer.
Helaas brengt het winterse weer ook behoorlijk wat
ziekmeldingen met zich mee en wordt onze school, zoals u
verderop in de nieuwsbrief kan lezen, ook getroffen door een
griepgolf.
In deze periode van het schooljaar staan de rapporten
natuurlijk ook de kalender. Binnenkort ontvangen alle kinderen
van groep 1, 3,4,5,6 en 7 het rapport. De leerkrachten zijn hier
weer erg druk mee om ervoor te zorgen dat ieder kind straks
een uitgebreid rapport in ontvangst kan nemen.
Graag wil ik u ook nog attenderen op een artikel in deze
nieuwsbrief over de pilot met een oudercommunicatieapp die
in groep 1-2a, 5a en 6a gestart gaat worden. Dit om de
communicatie tussen ouders en school nog verder te
verbeteren.
Ik wens u veel leesplezier.
Louise Strijk

Nieuws over de schoolfotograaf op 26 maart
Broertjes en zusjes samen op de foto/ terugkomdag.
Broertjes en zusjes mogen ook op maandag 26 maart
samen op de foto.
Als u broertjes en zusjes bij ons op school heeft zitten
zullen deze foto’s onder schooltijden worden
genomen, u hoeft hier verder niks voor te doen, de
kinderen worden door ons uit de klassen gehaald. Als
u een broer/ zus foto wil met kinderen die niet (meer)
bij ons op school zitten dan kan dat ook, hier komt op
8 maart een intekenlijst voor te hangen, in de aula op
de wand. T.z.t. zullen we dit nogmaals
communiceren. U bent zelf verantwoordelijk om op
de tijd waar u op inschrijft, op school te verschijnen.
Mocht uw kind ziek zijn op maandag 26 maart en niet
op de foto kunnen dan is op woensdag 4 april de
terugkomdag van de schoolfotograaf.
Met vriendelijke groet namens,
De Ouder Vereniging &
Eefje van Lith, Coördinator bovenbouw

Griepgolf treft ook het team van De Piramide
Na de carnavalsvakantie hebben we op De Piramide helaas te maken met een griepgolf onder het
personeel. Wel 7 teamleden moesten zich ziekmelden. En er waren nauwelijks invalkrachten beschikbaar.
Gelukkig hebben we het met veel “kunst en vliegwerk” én fantastische medewerking van ouders ervoor
kunnen zorgen dat er geen groepen naar huis gestuurd hoefden te worden. Fijn ook dat er ouders met een
onderwijsbevoegdheid het aanbod hebben gedaan om in geval van nood in te vallen. We willen hierbij
iedereen hartelijk danken voor de extra inzet en het begrip dat er werd getoond in deze vervelende situatie.
De eerste teamleden krabbelen gelukkig al weer langzaam op. Hopelijk is de golf over zijn hoogtepunt heen.

Adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8
Vorige week donderdag was het een komen en gaan van ouders en vaak toch wat nerveuze groep 8
leerlingen op school. De definitieve adviezen voor het voortgezet onderwijs werden namelijk meegedeeld.
Het waren prettige gesprekken, waar (bijna alle) kinderen zeer tevreden vandaan kwamen. En terecht
want er is heel hard gewerkt in groep 8. De kinderen hebben zich fantastisch ingezet om een mooie groei
te maken. We zijn als school heel trots op onze oudste kinderen.

Nieuws over de Week van de lentekriebels
Kriebels in je buik
Jonge kinderen en seksualiteit: voor veel ouders is dit een rare combinatie. Seksualiteit gaat toch over
zoenen en vrijen? Dat klopt, maar seksualiteit gaat ook over gevoelens, over je lichaam ontdekken, over
verschillen tussen jongens en meisjes, over verliefd zijn en over prettige en minder prettige aanrakingen. En
dat begint al vanaf het moment dat een kind geboren wordt!
Op 21 maart begint de Lente en dan is het ook de Week van de Lentekriebels. Een mooie aanleiding om
thuis met je kind in gesprek te gaan over dit onderwerp. Door al op een jonge leeftijd hierover met kinderen
te praten wordt dit voor hen een gewoon onderwerp. Je laat als ouder hiermee zien dat ze bij jou terecht
kunnen als ze vragen hebben.
Wat is je rol als ouder en welke informatie kun je het beste op welke leeftijd geven?
Lees daarvoor de volgende brochures:
 Seksuele opvoeding van kinderen 0-6 jaar
 Seksuele opvoeding van kinderen 6-9 jaar
 Puber in huis
 Seksuele opvoeding van kinderen met een beperking 0-18 jaar
Vragen?
Neem contact op met de jeugdverpleegkundige op school.

Aanmelden nieuwe leerlingen groep 1-2
Wordt uw kind voor 1 augustus 2019 4 jaar oud? Schrijf uw kind
dan het liefst voor 1 april 2018 in op onze school. Hierdoor hebben
wij een zo realistisch mogelijk beeld van het aantal kinderen dat
volgend jaar in groep 1-2 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 in te vullen via
onze website. Ook broertjes en zusjes van kinderen die al op De
Piramide zitten en na 1 augustus 2019 de leeftijd van 4 jaar zullen
bereiken, mogen ook alvast ingeschreven worden. Dit is voor ons
alleen maar prettig om te weten. Kent u nog mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een school voor
hun kind(eren), informeer ze dan over dit bericht.

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.

Nieuws van de Kinderoptocht 2018

Op dinsdag 13 februari j.l. heeft de Piramide met zo’n 30 kinderen mee gedaan aan de kinderoptocht in
Dommelbaorzedurp. Tijdens deze zonovergoten middag trok de stoet van het oude Raadhuis door het
dorp naar de Gereghthof. De optochtkemissie had gekozen voor het thema “Niet is wat het lijkt, kom in ons
Sp( r)ookjeshuis.
Alle kinderen liepen als een skelet rond een Spookhuis dat van binnen een Sprookjeshuis was. Hierin liepen
Sneeuwwitje en prinses Isa die de bezoekers ontvingen. Binnenin hingen afbeeldingen van sprookjesfiguren.
Als men naar buiten kwam kreeg men van één van de kinderen een lekker zakje snoep met een kaartje
eraan waarop het thema van de Piramide stond.
De kinderen deden het fantastisch en dit werd later beloond in de JJ door de Zjurie met een 1e plaats! Hier
zijn we erg trots op.
Na 2 jaar is de wisselbeker weer terug op de Piramide!
Volgend jaar doen we zeker weer mee en hopen op nóg meer deelnemende kinderen van de Piramide.
Ilse, Anke, Daphne, Mariska, Janneke, Raoul, Geert-Jan

Nieuws van de MR
De eerste MR vergadering van 2018 vond plaats op 5 Februari jl.
Tevredenheidsonderzoek Stroomm
Een groot deel van de vergadering wordt gebruikt om de resultaten van het tevredenheidsonderzoek vanuit
Stroomm te bespreken en te analyseren. Deze digitale enquête is eind 2017 verstuurd naar ouders,
medewerkers en de bovenbouw leerlingen van de Piramide. De MR leden inventariseren de resultaten en de
trend in vergelijking met voorgaande 2 edities van deze enquête (2014 en 2012). Vervolgens worden er
actiepunten gedefinieerd en worden deze overgedragen aan Louise, die later bij de vergadering aansluit.
Louise zal de actiepunten vanuit de MR meenemen in de nabespreking met het managementteam. Eind
februari, begin maart zullen alle ouders een samenvatting van de bevindingen ontvangen.
Ziekteverzuim
De zorgen omtrent het hoge ziekteverzuim percentage op de Piramide blijven een terugkerend punt op de
agenda van de MR. In overleg met Louise wordt besloten om de directrice van Stroomm, Esmee Smit, uit te
nodigen voor de eerstvolgende MR vergadering. De MR wil graag met haar in gesprek om de situatie te
bespreken en te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen Stroomm zijn om hierin te ondersteunen.
Begroting en investeringen
De begroting voor 2018 wordt aangenomen door de MR en Louise licht de investeringen voor het komende
schooljaar toe. Zowel de speelzaal voor de kleuters als de personeelskamer worden komend jaar onder
handen genomen. Ook worden er nieuwe digiborden aangeschaft voor de groepen 7 en 8 en wordt er
geïnvesteerd in een nieuwe leesmethode voor de groepen 3.
Overig
De werkgroep ouderparticipatie heeft een voorstel geschreven omtrent gedragsregels en omgangsnormen
tussen ouders en leerkrachten. Aanleiding hiervoor zijn een aantal gebeurtenissen eerder in het schooljaar
waarbij zich onveilige situaties hebben voorgedaan in aanwezigheid van kinderen. Louise gaat dit voorstel
bespreken met de andere MT leden en het team.
Ter afsluiting wordt er gezamenlijk afscheid genomen van Ruben Ras die, zoals reeds eerder
gecommuniceerd, afscheid neemt van de MR.
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 9 April om 19.30

Beste ouders van Obs de Piramide
Good Moves komt er weer aan… Good Moves is de dansshow van het jaar! Samen met andere scholen,
organiseren wij, OBS De Piramide uit Vught, een dansshow voor een goed doel! Dit jaar is dit evenement op
dinsdag 10 april. We dansen 2 shows, om 19.00 uur en om 20.30 uur. De gehele opbrengst van sponsoren,
kaartverkoop etc. gaat naar het goede doel van dit jaar. De kaart verkoop start op maandag 12 maart en
de kosten hiervan bedragen €6,50 per kaartje.
Het goede doel van 2018:
Dream4Kids
Dream4Kids laat de grootste dromen van kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een (jeugd)trauma in
vervulling gaan tijdens een droomdag. Zo’n dag draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind en aan hun
vertrouwen in de wereld. Bovendien geeft een droomdag moed en positieve energie om weer in dromen
te geloven, en laat het zien dat de toekomst ook iets moois te bieden heeft. Dream4Kids wil kinderen weer
laten geloven in de toekomst. Laten zien dat zij ook belangrijk zijn.
Alleen al in Nederland heeft tussen de 25 en 50% van de kinderen te kampen met een trauma. Om te
voorkomen dat deze kinderen ontwikkelingsproblemen of langdurige klachten overhouden aan de
gebeurtenis, is een goede behandeling en begeleiding van levensbelang. Een droomdag is een klein maar
belangrijk onderdeel van deze begeleiding. Een droomdag doorbreekt de negatieve spiraal waarin het
kind zich bevindt. Na zo’n dag durft een kind weer te geloven en te dromen. Iets wat voor de meeste van
ons vanzelfsprekend is.
Wilt u ook meehelpen om ook dit jaar Good Moves tot een succes te brengen, doneer dan een mooi bedrag
naar keuze (voor keuzemogelijkheden zie hieronder) op onderstaand rekeningnummer. Graag doneren vóór
12 maart. U ontvangt in week 11 of week 12 van ons een factuur.
IBAN: NL47 INGB 0000 1316 76, ten name van Ouder Vereniging De Piramide.
Met de mededeling; Sponsorgeld Good Moves + bedrijf/ naam.
In ruil voor uw donatie vermelden wij uw (bedrijfs-)naam/ logo op:
1. De website, bij een donatie tot €50,-.
2. De website, posters en flyers, bij een donatie van €51,- tot €100,-.
3. De website, posters, flyers en genoemd worden tijdens de shows, bij een donatie meer dan €100,Wanneer u doneert kunt u hiervoor uw logo mailen naar e.van.lith@obs-depiramide.nl in een Adobe illustrator
bestand (.AI of .EPS). Als het écht niet anders kan mag het ook in een zo hoog mogelijke resolutie JPG. Dit
bestand vóór 12 maart mailen. Alle bestanden die daarna komen kunnen wij niet meer verwerken op de site
en eventueel posters.
Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben, zo niet kunt u mailen naar:
Eefje van Lith: e.van.lith@obs-depiramide.nl
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten groep 8 OBS De Piramide, Vught.
P.s.: we zijn ook nog steeds op zoek naar een grafisch vormgever die ons kan helpen met de flyer opnieuw in
te richten. Ook hiervoor mag u contact opnemen met Eefje van Lith.

Nieuwe privacy wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is er nog maar één privacywet voor de hele EU. Ook onze stichting STROOMM en wij als
school zijn druk bezig met het o.a. afsluiten van nieuwe overeenkomsten met alle partijen die
persoonsgegevens verwerken van uw kinderen.
Voor onze school betekent dit direct dat wij u opnieuw en gespecificeerd toestemming gaan vragen voor
het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(deren). Tevens vragen wij uw toestemming voor het gebruik
van uw adresgegevens voor klassenlijsten voor onderling gebruik door ouders.
Deze brief met daarin een uitgebreide uitleg krijgt uw oudste kind vandaag op woensdag 28 februari mee.
Wij vragen u het toestemmingsformulier in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 28 maart. Mochten wij na deze
datum geen formulier terug ontvangen hebben registeren wij in ons Leerling Administratie Systeem dat u
geen toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal en gebruik van NAW gegevens.

Pilot oudercommunicatieapp ‘Parro’
Graag willen wij u informeren over een pilot die gestart gaat worden rondom het werken met een
oudercommunicatieapp van ParnasSys, Parro genaamd.
Wij gebruiken op school als administratiesysteem ParnasSys. U als ouder heeft al toegang tot het
ouderportaal welke vooral gericht is op de informatie over uw kind(eren). Nu heeft ParnasSys ook een app
om communicatie tussen ouders en school te vereenvoudigen en aangezien wij dit als school graag nog
verder willen verbeteren zullen wij in 3 groepen een pilot gaan starten om te bepalen of wij Parro definitief
kunnen gaan gebruiken als communicatiemiddel.
Parro geeft ons veel voordelen:
Altijd op de hoogte
Het wordt voor de leerkracht heel makkelijk om u op de hoogte te houden.
Berichten komen direct aan én kunnen - in tegenstelling tot briefjes - niet
kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van uw kind
De leerkracht kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje of andere
schoolactiviteiten heel eenvoudig de leukste foto’s/filmpjes delen. Geniet mee

met de leukste avonturen van uw kind. Hiermee komt Klasbord dan te vervallen
aangezien dit dezelfde functie heeft.

Direct contact met onze school
Leerkrachten hebben hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle
andere ouders te communiceren.

Ook zaken als oudergesprekken plannen, het regelen van hulpouders, materialen etc. kan via deze
handige app geregeld worden. Hiermee gaan we dus alles via één systeem communiceren en voorkomen
we alle briefjes bij de deur, via de mail en via andere wegen.
Vanaf 5 maart zal de pilot gaan starten in de groepen 1/2A, 5A en 6A. De leerkrachten van deze groepen
zullen alle ouders die het betreft dan een uitnodiging sturen om te gaan starten met Parro. Voor deze 3
groepen geldt dat gedurende de pilot er geen gebruik wordt gemaakt van Klasbord en losse mailtjes etc.
De Pilot zal lopen tot de meivakantie. Indien we na evaluatie met het team en met de betrokken ouders
positief zijn over deze manier van communiceren, zal Parro na de meivakantie schoolbreed ingevoerd
gaan worden.
Wilt u alvast wat meer weten over Parro? Lees dan verder op www.parro.com.

Zoek op ‘Parro’ in:

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.

Vakanties schooljaar 2018-2019
De schoolvakanties voor het schooljaar 2018-2019 zijn inmiddels vastgesteld. Om u tijdig te laten weten
welke vakanties er volgend schooljaar zijn, hierbij alvast de data van deze vakanties. De planning van de
overige vrije dagen en studiedagen moet nog gemaakt worden en zal aan de MR worden
voorgelegd. Indien deze bekend zijn, krijgt u dit natuurlijk ook direct te horen.
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
incl. Goede vrijdag
Zomervakantie

20 augustus 2018
13 oktober t/m 21 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
2 maart t/m 10 maart 2019
19 april t/m 5 mei 2019
6 juli t/m 18 augustus 2019

Nieuws van 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.

Sportclinics MOVE Vught
Half januari zijn we gestart met het aanbieden van clinics op de basisscholen in Vught en Cromvoirt. We zijn
nu bijna op iedere school langs geweest met een te gekke clinic. De clinics vallen zowel bij de kinderen als
de groepsleerkrachten erg in de smaak omdat we met leuke en uitdagende materialen langskomen, de
inhoud van de clinic is opgesteld door de vakleerkrachten van MOVE Vught en we werken met groepjes van
vijf stagiaires, waardoor de kinderen veel aandacht krijgen.
De eerste drie clinics zijn judo, boogschieten en skaten. We zijn om de drie weken bij een school, waarbij we
een ochtend een leuke en leerzame clinic aanbieden. De klassen die hiervoor in aanmerking komen is in
samenspraak met de school bepaald
De clinics sluiten daarnaast ook mooi aan bij de overige activiteiten van MOVE Vught, zoals de MOVE
Academy. Na de carnavalsvakantie gaan we bij de MOVE Academy onder andere Judo aanbieden.
Kinderen (4 t/m 12 jaar) kunnen helemaal gratis vier weken lang deelnemen aan judolessen. Je moet je
hiervoor inschrijven via onze website www.movevught.nl. Op onze website is tevens het complete
programma van de MOVE Academy (dinsdag), Fun2Move (woensdag, groep 3 t/m 6) en Plein Actief
(donderdag, groep 5 t/m 8) te vinden.

