Belangrijke data

Nieuws van de directie

28 maart

grote Rekendag

Beste ouders/verzorgers,

29 maart

studiedag (alle
kinderen vrij)

30 maart

Goede Vrijdag
alle kinderen vrij

2 april

Tweede
Paasdag
alle kinderen vrij

3 april

studiedag team
alle kinderen vrij

De afgelopen week zijn er verschillende mooie acties
gehouden in onze school. De kinderen van groep 8 zijn in actie
gekomen voor het goede doel van Good Moves 2018 en
hebben met een lunchcafé ruim €600,- opgehaald. Wat
fantastisch en een mooie eerste stap om voor het doel
Dream4kids geld op te halen.
Ook vond er afgelopen vrijdag op initiatief van enkele kinderen
uit groep 6B en 8B een inzamelingsactie voor KiKa plaats. Ook
hier werd ruim €600,- opgehaald. Wat fantastisch dat dit door
kinderen wordt georganiseerd!

9 april

start WOII
project groep 7

11 april

maandviering
1/2A, 5A en 6A

b12en
april 8b Good Moves
13 april

Stakingsdag
alle kinderen vrij

17-18 april

afname Route 8
groepen 8

18 april

nieuwsbrief

20 april

Koningsspelen

20 april

’s middags start
Meivakantie
7 mei weer
naar school

De komende dagen staan op onze school in het teken van
scholing. Zo hebben wij donderdag een studiedag met het
team over het werken met Denkbeelden waar zij sinds dit
schooljaar mee zijn gestart. Leerkrachten krijgen wederom
nieuwe tools aangereikt die ingezet kunnen worden in de
groepen om het onderwijs nog beter af te stemmen op de
vaardigheden die nodig zijn in het onderwijs van deze tijd.
Volgende week volgt dan direct een studiedag van de gehele
stichting Stroomm welke in het teken staat van Cultuuronderwijs
en leren in de 21ste eeuw. Leerkrachten kunnen kiezen uit een
gevarieerd aanbod van workshops welke in en rondom Den
Bosch zullen plaatsvinden.
Vanwege deze twee studiedagen hebben alle kinderen dus
een lekker lang weekend. Ik wens iedereen dan ook fijne vrije
dagen toe en hoop op goed weer, zodat iedereen met het
gezin leuke activiteiten kan ondernemen.
Louise Strijk

Vughtse Dance Battle
Zondag18 maart vond in Theater de Speeldoos de Vughtse
Dance Battle plaats . Tijdens deze Battle hadden de kinderen
van de groepen 6-7 van de Vughtse basisscholen gedanst Om
de titel ‘winnaar van de Vughtse Dance Battle‘.
De afgelopen weken hadden de kinderen een gave dans,
‘dancing dreamers’, geleerd onder leiding van dansdocent
Tamara Caarls. De kinderen waren enorm betrokken bij het
bedenken van het thema en de choreografie. Super tof!
En onze toppers hebben… 2e plaats gewonnen! Gefeliciteerd!
Graag willen we ook van deze gelegenheid gebruik maken
om de hulpouders te bedanken.

Hulp gevraagd in de schoolbieb
Onze schoolbieb wordt ‘bemand’ door een aantal moeders en oma's die op dinsdagmiddag
woensdagochtend de kinderen begeleiden bij het zoeken en lenen van een boek.

en

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 de mail.

Bezoek aan mondhygiënist
De afgelopen weken hebben alle groepen een bezoek mogen brengen aan de praktijk ‘Mondzorg Vught’
van Joy van Zanten, moeder van Jay en Ferm Walters. Wij vonden het erg leuk om van haar gastvrijheid
gebruikt te mogen maken om hierbij ook binnen Leskracht ‘De echte wereld’ te betrekken bij het thema
Gezondheid. Wij willen Joy nogmaals hartelijk danken en mochten er ouders zijn die in de toekomst ook iets
kunnen betekenen in het kader van excursies/praktijkbezoeken dan horen wij dat graag!

Reminder toestemming gebruik beeldmateriaal
Vergeet uw het toestemmingformulier gebruik beeldmateriaal niet in te leveren? Omdat het verwerken van
al deze gegevens en het inscannen van de formulieren wat meer tijd kost dan verwacht kunt u dit nog doen
tot uiterlijk 18 april i.p.v. 28 maart. Op dit moment zijn er bij 54% van onze leerlingen de
toestemmingformulieren binnengekomen en geregistreerd in ParnasSys. Mocht u het formulier kwijt zijn dan
kunt u die komen halen bij Marco op de administratie. Mailen mag natuurlijk ook.
Mochten wij na 18 april geen formulier terug ontvangen hebben dan gaat de school er van uit dat er geen
enkele toestemming is verleend en zal dat dan ook zo registeren.

Good Moves 2018
Bij ons op De Piramide dansen we met de groepen 8 jaarlijks een fantastische dansshow, genaamd ‘Good
Moves’. We dansen met onze groepen 8 en nog vele andere (dans)scholen in theater de Speeldoos.
Dit jaar is dit evenement op dinsdag 10 april. We geven twee shows, één om 19.00 uur en één om 20.30 uur.
De kaartjes kosten € 6,50 per stuk. De gehele opbrengst van sponsoren, kaartverkoop, opbrengst lunch/ acties
etc. gaat naar het goede doel. Het goede doel van dit jaar is Dream4kids. Voor meer informatie over dit
goede doel kijk op de website. Komt u ook kijken naar onze Good Moves? Er zijn nog volop kaarten
beschikbaar, deze kunt u bestellen via de speeldoos in Vught.

Nieuws van groep 6B
Groep 6b is eind januari op bezoek geweest bij 'Ik hou van mij’ in Berlicum voor een groepsactiviteit. ‘Ik hou
van mij' is een praktijk voor coaching en therapie. Ze focussen zich voornamelijk op gezinnen, maar werken
ook met individuen, teams, en andere groepen. De praktijk is opgericht door Esther van Krieken (vanuit haar
achtergrond als CREF-behandelaar gespecialiseerd in traumaverwerking en hechtingsproblematiek), en
Anne den Otter is hier sinds vorig jaar vanuit haar stage (laatstejaars studente pedagogiek) werkzaam. Bij ‘Ik
hou van mij’ worden o.a. paarden ingezet bij de coaching en therapie. Paarden zijn erg helpend hierbij
omdat ze oordeel-vrij zijn en feilloos spiegelen wat er op emotioneel niveau gebeurt in een persoon.
Verbinding is een belangrijk begrip wat vaak terug komt bij ‘Ik hou van mij’: Verbinding met jezelf, je
omgeving, en anderen in die omgeving.
Bij ‘Ik hou van mij’ komen o.a. mensen die hulp nodig hebben bij:
- (faal)Angst
- Opvoedvragen
- Hechtingsproblematiek
- Omgaan met druk gedrag (ADHD)
- Concentratieproblemen (ADD)
- Emotionele problemen
- Boosheid
- Slaap,- eetproblemen
- Verwerken van gebeurtenissen (Trauma, PTSS)
- Pestgedrag
- Grenzen aangeven
Meer informatie over ‘Ik hou van mij’ vind je op de website.

Techniekbus bij start nieuwe thema leskracht:
‘wetenschap & techniek’.
Op maandag 9 april starten wij met een nieuw thema van leskracht, ‘wetenschap & techniek’. Hiervoor zal
er op maandag 9 april, naast het bovenbouwplein, op de ‘oprit van de pastoor’ een techniekbus komen te
staan. Deze techniekbus is bestemd voor kinderen uit groep 8 en het voortgezet onderwijs.
De Alles is Techniek Experience
In de Alles is Techniek Experience maken
scholieren van groep 8 en het Voortgezet
Onderwijs op een aantrekkelijke en
interactieve manier kennis met de vele
mogelijkheden die techniek hen te bieden
heeft. Tijdens de Alles is Techniekfilm
ervaren leerlingen op een interactieve
manier waar zij techniek allemaal
tegenkomen in het dagelijkse leven. Maar
ook kunnen de leerlingen in de bus andere
leuke en vooral leerzame activiteiten doen
op het gebied van nieuwe technieken. Om
een indruk te krijgen van de activiteiten
bekijk het promo filmpje op YouTube.

Traject nieuwe methode voor aanvankelijk lezen
groep 3 voor schooljaar 2018-2019
Dit schooljaar staat er bij ons op de planning om te kijken naar een
nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3, omdat onze huidige
methode Veilig Leren Lezen volgend jaar aan vervanging toe is. Op dit
moment oriënteert een werkgroep zich op de nieuwe methode van
Veilig Leren Lezen en de methode Lijn 3. Eén van deze twee methoden
gaan we kiezen. Inmiddels worden er af
ook proeflessen uitgeprobeerd en
komen er vertegenwoordigers voorlichting geven op onze school.
De uiteindelijke keuze zal gedeeld worden in een van de komende
nieuwsbrieven.

ACTIE voor KiKa
Wij hebben speciaal voor KIKA afgelopen vrijdag een actie gehouden en we hebben € 663,30 opgehaald!
We hebben er hard voor gewerkt en opgesloten gezeten in ‘Het glazen huis’. Iedereen bedankt voor het
meedoen en inleveren van statieflessen.
Noah, Pelle, Dot, Nanne, Giel, Alenis en Sami

Nieuws van Music’scool – open dag
Op zaterdag 24 maart heeft Music'scool 's-Hertogenbosch (Dommelstraat 11)
een Open Dag. De docenten van Music'scool geven workshops drums, gitaar,
basgitaar, keyboard, piano, saxofoon en zang. Wil jij ook lekker muziek
maken? Kom dan langs tussen 12:00 tot 16:00 uur, de entree is gratis!
Meer informatie vind je op www.musicscool.nl

Jeugd Aktief
Beste Ouder(s)/verzorger(s),
De digitale inschrijving van de jeugdweek start 2 april en zal op 13 mei sluiten. De jeugdweek start dit jaar op
zaterdag 11 augustus t/m 17 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, de reden hiervan
kunt u terug lezen op de website onder het kopje ´´veel gestelde vragen´´.
Print het formulier uit en lever deze op 26 mei tijdens ons jubileum festival tussen 11.00uur en 15.00 uur in.
Locatie Willem de Rijkelaan2, evenementen.
Als we moeten loten is dit tussen 15.00 en 16.00uur, u en uw kind(eren) kunnen gewoon genieten van het
kinderfestival en hoeven niet persé bij de loting aanwezig te zijn. Iedereen wordt d.m.v. een mail op de
hoogte gesteld van de uitslag van de loting. In deze mail zal ook het rekeningnummer staan waar u het
bedrag van 30,- euro over kunt maken. Wanneer dit goed is ontvangen is uw kind definitief ingeschreven
voor de jeugdweek 2018.
Voor vragen kunt u terecht bij het onderstaande mailadres.
Met vriendelijke groet,
Jeugd Aktief
az@jeugdaktief.nl

MOVE Vught
www.movevught.nl
www.facebook.com/movevught
www.instagram.com/movevught
Vughtse Dance Battle
Op zondag 18 maart vond de Vughtse Dance
Battle plaats in Theater de Speeldoos.
Basisscholen de Schalm, de Wieken, de
Springplank, de Lichtstraat, de Koningslinde, de
Piramide en de Leydraad ging met elkaar de strijd
aan om de titel ‘Vughts danskampioens’. Na een
spannende strijd won basisschool de Lichtstraat
deze vierde editie van de Vughtse Dance Battle.
De aftermovie is te zien via deze link (of op onze
website)

MOVE Academy
De MOVE Academy draait op volle toeren.
Je kunt deelnemen aan een blok van vier
weken waarin we samen met een
vereniging een leuke sport aanbieden. Kijk
gauw op onze website voor het aanbod en
om in te schrijven
Promotie naschoolse activiteiten MOVE
Vught
Als het goed is zien jullie regelmatig flyers
en posters van onze naschoolse
activiteiten. Daarnaast komen we ook
regelmatig in de nieuwsbrieven van de
scholen en het Klaverblad. Toch merken
wij dat de informatie nog niet altijd tijdig
bij de juiste doelgroep terecht komt. We
hebben een enquête gemaakt om te
onderzoeken hoe wij onze promotie
kunnen verbeteren. We hopen dat jullie
bereid zijn om de enquête in te vullen

.

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.

