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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijke
vakantie. Heerlijk even samen met het gezin zijn en niet aan
school of werk denken om weer met nieuwe energie het
nieuwe schooljaar te kunnen starten. Het was dan ook weer
erg leuk om maandag alle kinderen weer terug te zien op
school.
We hebben er zin in om er samen weer een mooi jaar van te
gaan maken waarin we weer nieuwe zaken aan gaan pakken!
In de school is hard gewerkt in de vakantie. De vide is
veranderd tot een werkplein en de speelzaal wordt morgen
voorzien van een compleet nieuwe gyminrichting voor de
groepen 1-2.
Dit schooljaar gaan we Gynzy (de digitale
verwerkingssoftware) voor het vakgebied rekenen verder
implementeren in de groepen 6,7 en 8.
Naast Gynzy gaan we natuurlijk ook weer verder met
Leskracht. Dit jaar gaan wij de tweede jaarcyclus doorlopen
van alle schoolthema’s en daarbij nog meer verbinding zoeken
met de echte buitenwereld. Ook denkbeelden is een traject
dat dit jaar zijn vervolg zal krijgen.
Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar toe, waarbij we met
een prettige samenwerking met alle ouders en kinderen er een
heel mooi jaar van gaan maken.
Louise Strijk

Hoofdluis
Het schooljaar is weer begonnen en na alle leuke kinderactiviteiten speelt hoofdluis vaak
weer op. Wilt u dit extra in de gaten houden. In de schoolkalender staat ons beleid betreft
hoofluizen nogmaals uitgelegd.

Belangrijk
Deze brief krijgt u vandaag via uw kind mee en wordt via Parro (onze oudercommunicatieapp)
toegezonden. Mocht u de nieuwsbrief niet via Parro ontvangen hebben, dan is het emailadres wat we van
u hebben niet (meer) correct, of heeft u zich nog niet gekoppeld aan Parro. Koppelcodes voor Parro kunt u
vragen aan de leerkracht van uw kind. Indien uw emailadres niet correct is, kan dit doorgegeven worden
via het ouderportaal https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
Voor nieuwe inloggegevens van het ouderportaal kunt u bij Marco (administratie@obs-depiramide.nl)
terecht. Alvast bedankt.

Gymrooster
Ook dit schooljaar gymmen wij in de Martinihal. De groepen 3 t/m 6 gaan hier te voet naar toe en de
groepen 7 en 8 op de fiets. Tijdens de informatieavond van groep 7 en 8 zullen de leerkrachten met u
verdere afspraken maken over het fietsen naar de gymzaal.
In onderstaand schema is te zien op welke dag uw kind(eren) gaan gymmen.
Dag

Tijd

Groep

Maandag

13.00-15.00 uur

Groepen 8

Dinsdag

8.30-10.15 uur

Groepen 6

10.15-12.00 uur

Groepen 4

Woensdag

------------

-----------

Vrijdag

8.30-10.15 uur

Groepen 7

10.15-12.00 uur

Groepen 3

13.00-15.00 uur

Groepen 4

Halverwege het schooljaar volgt er misschien nog een wisseling in het rooster. Hier wordt u dan over
geïnformeerd.

Extra schoolkalenders
Maandag hebben de kinderen de schoolkalender ontvangen met daarin alle belangrijke informatie voor
dit schooljaar. Mocht u nog een extra exemplaar nodig hebben, dan is deze af te halen bij de
administratie. In de folderstandaard onderaan de trap in de hal liggen ook nog exemplaren.

Informatieavonden
Zoals u op de kalender heeft kunnen zien is er voor elke groep een informatieavond ingepland. Tijdens deze
avond maakt u kennis met de leerkracht van de groep en krijgt u waardevolle informatie te horen over het
betreffende leerjaar waar uw kind in zit. Aangezien wij het erg belangrijk vinden om ook met u als ouders
een gezamenlijke start te maken, willen wij u echt van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op deze
avond. Wij zouden het erg waarderen als er van elk kind een ouder aanwezig is.

Startgesprekken
Op woensdag 5 september hebben wij een studiedag gepland. In de middag zullen wij van 13.00-17.00 uur
de startgesprekken inplannen met alle ouders van groep 1 t/m 8. Via Parro krijgt u hiervoor een uitnodiging.
Wilt u deze middag alvast vrij houden in uw agenda?

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 Welzijn Vught

