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Beste ouders en/of verzorgers
Met trots presenteren wij u onze nieuwe informatiekalender voor het schooljaar 2018-2019
met praktische informatie die u nodig heeft
voor dit schooljaar. Alle onderwerpen zijn
alfabetisch gerangschikt.
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In deze kalender zijn de meeste schoolactiviteiten al voor een groot gedeelte
ingevuld. Komen er nieuwe activiteiten bij,
dan leest u dit in de digitale nieuwsbrief die u
maandelijks ontvangt.
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Wilt u de gehele schoolgids lezen, dan verwijzen wij u graag naar onze website
www.obs-depiramide.nl
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een
heel fijn schooljaar toe.
Namens het team van de school,
Louise Strijk
directeur
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Ambitie Passend Onderwijs

Wij zijn met onze school onderdeel van de stichting STROOMM. Alle STROOMM-scholen
maken zich hard voor de volgende principes:
• Geld volgt leerling. Middelen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden
ingezet waarvoor ze bedoeld zijn, dus in het primaire onderwijsleerproces.
• Deskundigheidsbevordering is gericht op het primaire proces, dus gericht op de leerkracht in de klas. Elke leerkracht is competent om onderwijs op 3 niveaus aan te beiden.
Naast de basiszorg, extra zorg voor leerlingen die extra aandacht of speciale instructies
nodig hebben, inclusief de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Daarnaast heeft
elke school mogelijkheden voor het bieden van individuele arrangementen aan leerlingen die een eigen leerlijn volgen (het ontwikkelingsperspectief). De mogelijkheden
die de school heeft om leerlingen (extra) te ondersteunen, staan beschreven in het zgn.
schoolondersteuningsprofiel.
• Schoolnabije expertise. Elke school heeft een eigen ondersteuningsteam. De intern
begeleider (IB) vormt de spil tussen de leerkrachten, de interne ondersteuningsstructuur
en externe specialisten. Daarbij kan de IB rekenen op professionalisering en begeleiding
en ambulante ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband De Meierij.
• Thuisnabij speciaal (basis)onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband worden lesplaatsen gecreëerd voor leerlingen die (tijdelijk) een andere onderwijsomgeving nodig
hebben. Dit betekent een intensieve samenwerking en afstemming met de school van
herkomst, waarbij de externe (ambulant) begeleiders een belangrijke ondersteuningsrol
hebben.

Afmelden bij ziekte of afwezigheid

Wanneer uw kind ziek is of door andere omstandigheden niet naar school kan gaan, laat
u dit dan weten voor schooltijd tussen 8.00-8.30 uur. Wij vullen namelijk iedere dag de
absentielijst in, maar daarnaast zijn wij ook bezorgd over uw kind. Er kan onderweg iets
gebeurd zijn. Wij bellen daarom om 8.45 uur op als wij niets gehoord hebben. Wij vragen
u om een bezoek aan de tandarts of dokter zoveel mogelijk na schooltijd te plannen.
Voor doktersbezoek, ziekenhuisbezoek of therapie onder schooltijd moet u verlof aanvragen, via een verlofformulier, te vinden in de informatiezuil in de aula van de school of
bij de administratie. Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, dan nemen wij contact met
u op. We sturen uw kind nooit zonder bericht naar huis! Indien een kind tijdens schooltijd
ziek wordt of naar een arts etc. moet, mag het nooit alleen naar huis toe gaan. Wij vragen
u dan altijd om uw kind op te komen halen.

Brengen en halen

De verkeersbewegingen rond De Piramide moeten op een logische en verkeersveilige wijze plaatsvinden, waarbij zo min mogelijk
hinder ontstaat voor het overige verkeer.
De situatie ziet er als volgt uit:
Onze school heeft voor de leerlingen twee ingangen:
• De ingang aan de van de Pollstraat is voor de leerlingen van de
bovenbouw (groepen 5 t/m 8).
• De ingang aan de Aloysiuslaan is voor de leerlingen van de onderbouw (groepen 1 t/m 4).
• De leerkrachten en bezoekers gebruiken de hoofdingang.
Tien minuten voordat de school begint, gaan de deuren open. De
kinderen en ouders lopen dan naar binnen. In de groep worden
de kinderen opgevangen door de leerkracht. De kinderen gaan
in de groep alvast aan de slag met hun schoolwerk, nemen plaats
in de kring of gaan stillezen. Alle ouders zijn bij ons welkom om
hun kind naar de groep te brengen. Wanneer u uw kind in de klas
brengt, verzoeken wij u om alleen korte mededelingen aan de
groepsleraar te doen, daar de leerkracht alle aandacht dient te
hebben voor de kinderen. Voor belangrijke zaken kunt u altijd een
afspraak maken.
Om 8.30 uur starten de lessen. In de middag gaan de deuren om
12.50 uur open en starten de lessen om 13.00 uur. Wilt u er zorg
voor dragen dat uw kind op tijd op school en in de groep aanwezig
is? Indien uw kind te laat op school is, wordt dit geregistreerd. De
leerplichtambtenaar controleert regelmatig de verzuimregistratie.
Als uw kind vaak te laat komt, nodigen wij u uit voor een gesprek.
Mocht het daarna nog vaker voorkomen, dan zal dit doorgegeven
worden aan de leerplichtambtenaar en gaat deze met u in gesprek.
Na schooltijd gaan de kinderen zelf naar buiten toe en wachten de
ouders buiten de hekken. Bij de onderbouw lopen de leerkrachten altijd met de kinderen mee naar het schoolplein. Mocht u
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plotseling later zijn, dan houden leerkrachten jonge kinderen bij zich. Graag horen wij het
wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald.

De Zes Gouden Gedragsregels voor een veiligere omgeving voor uw kind

1. A
 uto’s alleen op parkeerplekken
Parkeren voor de uitgangen van de school belemmert het uitzicht van de kinderen. Zij
kunnen de situatie dan niet goed overzien en dus niet veilig oversteken.
2.Fietsen parkeren op de stoep en buiten de looproute Bij het ophalen van de kinderen
is het geweldig als u de fiets pakt in plaats van de auto. Helemaal als u bij het opwachten van
uw kind uw fiets even parkeert tegen het hek of aan de overzijde van de school, zodat deze
niet in de looproute staat waar zowel kinderen als ouderen lopen.
3. Niet fietsen op de stoep
Fietsen op de stoep lijkt ongevaarlijk maar is dat niet. Vooral kleine kinderen letten vaak
niet op waar ze lopen en kunnen zo omver worden gefietst door andere kinderen.
4. Ouders wachten op de stoep en niet op straat
Zoals onder punt 2 al aangegeven, het wachten van ouders (al dan niet met fiets en
jongere kinderen) op straat creëert een zeer onoverzichtelijke situatie voor de rest van
het verkeer. Vooral fietsers in beide richtingen hebben geen zicht op de straat en eventueel overstekende kinderen zijn dan niet zichtbaar voor dit verkeer.
5. Wij houden ons aan de verkeersregels
Onze school ligt aan een drukke straat waarin we ons houden aan de algemene verkeersregels.
6. Wij helpen elkaar de regels te onthouden
Graag helpen we elkaar de regels te onthouden. Hiervoor hebben wij een reeks van
ludieke acties bedacht om u op speelse wijze te herinneren aan de regels en u te laten
realiseren welke risico’s u vermijdt indien u zich gewoon aan de regels houdt. Simpel
toch? En wel zo veilig voor de kinderen!

BSO-TSO-KDV ‘t Kasteeltje

Kinderen kunnen, door gebruik te maken van de voor- en naschoolse opvang van 7.30 tot
18.00 uur terecht op onze school. Wij werken hiervoor intensief samen met ’t Kasteeltje.
Tussen de middag wordt de opvang ook verzorgd door ’t Kasteeltje. De kinderen kunnen
tegen betaling overblijven op school. Ze krijgen dan een verse lunch aangeboden en eten
onder begeleiding van een volwassene samen met hun klasgenootjes in hun eigen lokaal.
De buitenschoolse opvang ’t Kasteeltje is op De Piramide aanwezig in verschillende
ruimtes, die speciaal ingericht zijn voor het invullen van vrije tijd voor en na school. Dit
betekent dat er op de B.S.O. geen regels zijn over wat kinderen moeten doen, ze zijn

vrij om de middag zelf in te vullen. Door een gevarieerd spel- en
speelgoedaanbod willen wij de ontwikkeling van het individuele
kind stimuleren.
Marion van Kasteren is vanuit ’t Kasteeltje het aanspreekpunt voor
de organisatie en begeleiding van de voor-, tussen- en naschoolse
opvang. Er zijn ook mogelijkheden voor opvang tijdens vakantie
en adv-dagen van de kinderen. Deze opvang valt onder de Wet
Kinderopvang. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van de
kinderopvang. U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang vanuit de rijksoverheid.
Indien u na schooltijd een gesprek heeft met een van de leerkrachten, dan bestaat er ook een mogelijkheid om uw kind(eren) voor
een korte tijd op te laten vangen door ’t Kasteeltje. Aanmelding
hiervan dient 24 uur van te voren te gebeuren. Marion is dagelijks
op De Piramide aanwezig van 7.30-8.30 uur, van 11.30 tot 13.30 uur
en van 15.00-18.00 uur. Indien u vragen over of interesse heeft in
voor-, tussen-, naschoolse, vakantie- of adv-opvang, kunt u contact
opnemen met haar of een inschrijfformulier halen bij ’t Kasteeltje
of in de informatiestandaard in de aula.
Bereikbaarheid ‘t Kasteeltje:
B.S.O. ’t Kasteeltje De Piramide
telefoon: 073-684 11 60 (hoofdkantoor)
mobiel: 06 – 239 59 877 (Marion)
email: tso@t-kasteeltje.nl
website: www.t-kasteeltje.nl
Naast de buitenschoolse opvang verzorgt ’t Kasteeltje in nauwe
samenwerking met De Piramide ook de opvang van kinderen van
0 tot 4 jaar. Kinderen in deze leeftijd kunnen terecht voor kinderdagopvang of voor een peuterarrangement. Hierdoor kunnen
kinderen van 0-13 jaar dus samen terecht op De Piramide. Meer
informatie hierover vindt u in een folder in de informatiestandaard
in de aula of op de website.

Contactgegevens kinderen

Het is voor ons belangrijk dat wij altijd de correcte contactgegevens
van kinderen hebben. Mochten hier wijzigingen in aangebracht
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zijn, dan verzoeken wij u om deze via het ouderportaal door te geven. Het ouderportaal is te
vinden via een link op onze website.

Gymles

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal van onze school. De groepen 3 t/m
8 hebben gym in de Martinihal. De groepen 3 t/m 6 gaan hier samen met de leerkracht te
voet naar toe. De kinderen van groep 7 en 8 gaan onder begeleiding van de leerkracht op
de fiets naar de gymzaal toe. De kinderen hebben gymles in blokuren. Dit betekent dat zij
twee lesuren achter elkaar in de zaal zijn. Een toestelles wordt daar afgewisseld met een
spelles.
De kleuters gymmen in hun ondergoed en op gymschoenen. Het is fijn als uw kind
passende gymschoenen heeft met klittenband of elastieksluiting, zodat uw kind zijn
schoenen zelf aan en uit kan trekken. Deze schoenen, voorzien van de naam van het kind,
moeten vanaf de eerste schooldag op school aanwezig zijn en blijven het hele jaar op
school. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is gymkleding verplicht. Zorgt u voor sportkleding en gymschoenen met stevige witte zolen. De schoenen dienen schoon te zijn en
geschikt voor zaalgebruik. Aangezien de verdeling van de gymtijden in samenspraak met
verschillende scholen gemaakt moet worden, is deze pas bekend in het nieuwe schooljaar. In de eerste schoolweek wordt het definitieve rooster bekend gemaakt.

Hoofdluis

Hoofdluis, helaas niet weg te denken en ook niet volledig te voorkomen. Hoofdluis
komt in sommige periodes regelmatig voor. Het is van groot belang dat u uw kind thuis
regelmatig op hoofdluis controleert. Wanneer u hoofdluis bij uw kind constateert, stellen
wij het op prijs dat u het zo snel mogelijk meldt aan de groepsleerkracht van uw kind. Op
onze school zijn er per groep ouders die na elke schoolvakantie een controle uitvoeren.
De leerkracht informeert u als bij uw kind luizen of neten geconstateerd zijn. Door het
haar van uw kind geregeld – zeker wekelijks – te kammen met een neten- of stofkam,
helpt u hoofdluis in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Daardoor wordt de kans op
verdere besmetting kleiner. Ontdekt u luizen of neten, overleg dan met uw apotheker
of drogist over het te gebruiken middel. Hun advies is van belang omdat hoofdluizen
resistent kunnen worden (of reeds zijn) tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen. Zodra er in
een groep hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders hierover via Parro geïnformeerd. De ouders van kinderen waar hoofdluis bij is geconstateerd worden direct door de
leerkracht gebeld met de vraag of het mogelijk is om hun kind z.s.m. even op te halen om

te behandelen. Een kind kan na de behandeling direct weer naar
school komen. Indien het voor ouders pas mogelijk is om dit na
schooltijd te doen, dan blijft het kind gewoon op school.

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan er soms dingen mis. Als ouder
kunt u ontevreden zijn over de planning van roostervrije dagen,
schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid
wordt, de communicatie vanuit de school etc. Wij gaan ervan uit
dat wij de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen.
Wij nodigen u van harte uit om bij ontevredenheid in eerste instantie in gesprek te gaan met de leerkracht. Is uw klacht niet naar
tevredenheid opgelost, dan vragen wij u om in gesprek te gaan
met de bouwcoördinator en tenslotte de directeur. Als u er met
de leerkracht en/of de schoolleiding niet uitkomt, of als naar uw
mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze
voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek
voorleggen aan de klachtencommissie:

Schoolbestuur

Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij
(STROOMM)
Algemeen directeur/bestuurder Mevr. Drs. E. Smit
Kersenbogerd 4
5328 GW Rossum
Postbus 152
5330 AD Kerkdriel
telefoon: 0418-663024
e-mail: e.smit@stroomm.nl
website: www.stroomm.nl

Klachtencommissie

Stichting KOMM
Mevt. Mr. M.A.M. Arends-Deurenberg
Postbus 1040
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5602 BE Eindhoven
Telefoon: 06-15884973
E-mail: m.arends@komm.nl

Klassenouders

In alle klassen wordt er gewerkt met klassenouders. Jaarlijks vraagt de groepsleerkracht
één of twee ouders de taak van klassenouder op zich te nemen. Ouders, die geïnteresseerd zijn in deze taak kunnen zich bij de start van het nieuwe schooljaar hiervoor
opgeven bij de leerkracht. De klassenouder is de schakel tussen de ouders van die groep
en de Ouder Vereniging. Bij evenementen zoals: Sint, kerst, of het schoolreisje, krijgen de
ouders vanuit de O.V. een bericht. In dit bericht staan vragen voor de ouders in die groep.
De klassenouder zet deze vragen dan uit naar de ouders van de groep en zorgen dan dat
er voldoende ouders zijn om activiteiten te begeleiden. Aangezien er op school voortaan
via Parro gecommuniceerd wordt met ouders, worden dit soort vragen ook vaak door de
groepsleerkracht uitgezet. De klassenouder kan ook ingezet worden bij de organisatie
van groepsactiviteiten zoals: vervoer regelen bij excursies, het zoeken van ouders voor
bijvoorbeeld een knutselactiviteit en het verrichten van allerlei organisatorische zaken.

Een aantal voorbeelden:
- de viering van Sinterklaas, Kerst en carnaval;
-h
 et afscheid van groep 8 en van de oudste kleuters aan het einde
van het schooljaar;
- het schoolreisje en de sportdag eenmaal per 2 jaar, om en om;
- S treetwise en activiteiten voor veiligheid rondom school via
verkeerscommissie;
- meefinancieren van deze schoolkalender.

Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over de school. Dat kan in de Medezeggenschapsraad, MR. Een MR is op elke school verplicht en heeft een aantal rechten die in
de wet geregeld zijn. De MR bestaat uit twee geledingen, ouders en leerkrachten. Op De
Piramide bestaat de MR uit vier ouders en vier teamleden. Over de MR kunt u meer lezen
op de website van de school. De MR is per mail bereikbaar op
MR@obs-depiramide.nl.

Deze activiteiten worden grotendeels bekostigd door de vrijwillige
bijdrage van ouders. Deze bijdrage wordt geïnd en beheerd door
de penningmeester van de oudervereniging. De vrijwillige bijdrage wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Ouders
krijgen vanuit de OV een factuur om de vrijwillige ouderbijdrage
te betalen. Mocht het voor u als ouder financieel niet mogelijk zijn
om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, dan is het mogelijk om
contact op te nemen met de stichting Leergeld Vught. Leergeld
Vught is een vrijwilligersorganisatie, die zich richt op (schoolgaande) kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met een
laag besteedbaar inkomen. Leergeld Vught wil deze kinderen
laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, om te
voorkomen dat zij ook op sociaal vlak buitengesloten worden. Dit
doet Leergeld Vught door materiële en financiële ondersteuning te
bieden. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl/vught of
neem contact op met de intern begeleider of directeur.

Mobiele telefoons

Ouderhulp

Medezeggenschapsraad

Mobiele telefoons, tablets, I-pods, fototoestellen en dergelijke, zijn beperkt toegestaan op
onze school. Indien leerlingen dit toch bij zich hebben, leveren ze het in de ochtend in bij
de leerkracht. Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnemen te maken. Hierbij
uitgezonderd indien het in opdracht van de leerkracht is. Voor schade en verlies is de
school niet verantwoordelijk.

Vrijwillige ouderbijdrage

De OV ondersteunt en financiert een heleboel niet direct onderwijsgebonden activiteiten die het naar school gaan op De Piramide nog leuker maken. De activiteiten worden
nadrukkelijk samen georganiseerd, met ouders en leerkrachten en in goed overleg.

Op De Piramide zijn gelukkig veel ouders actief. Klassenouders,
bieb ouders, ouders die rijden bij excursies, die meehelpen bij de
sportdag of meegaan op schoolreis, hulpouders bij vele festiviteiten, luizenouders… het team van onze school is hier erg blij mee!
Aan het begin van het schooljaar proberen wij al zo goed mogelijk
te inventariseren welke ouderhulp wij nodig hebben bij de jaarlijkse activiteiten van een groep, zodat u hier al vroegtijdig rekening
mee kan houden.
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Oudervereniging

Omdat school meer is dan leren heeft ook De Piramide een actieve oudervereniging.
Dat klinkt misschien formeel, maar het komt er op neer dat een aantal ouders zich inzet
om alle kinderen net dat beetje extra te kunnen bieden. Het maakt het voor kinderen en
teamleden makkelijker en leuker als diverse activiteiten door ouders worden ondersteund. Op de website van de school kunt u nog meer lezen over de oudervereniging. De
oudervereniging is per mail bereikbaar op OV@obs-depiramide.nl.

Parro

Wij gebruiken op school Parro. Dit is een oudercommunicatie app. Deze fantastische app
geeft ons veel voordelen. Hierdoor kunnen wij u heel makkelijk op de hoogte houden van
alles wat er op school gebeurt. Berichten komen direct aan én kunnen - in tegenstelling
tot briefjes - niet kwijtraken! Via Parro kunnen leerkrachten foto’s en filmpjes van de leukste momenten van uw kind tijdens schoolactiviteiten heel eenvoudig met u delen. Ook is
het mogelijk om direct in contact te komen met onze school. Iedere leerkracht is via Parro
te bereiken. Tevens beschikt Parro over een kalender waarin schoolactiviteiten vermeld
staan en is het mogelijk om tijdens een periode van oudergesprekken zelf als ouder een
tijdstip uit te kiezen. Parro is geheel AVG proof en biedt een veilige en afgeschermde
omgeving waarin alleen de ouders van de groep van uw kind toegang tot hebben. In een
nieuw schooljaar kan de leerkracht ouders automatisch overzetten naar de groepen van
het nieuwe schooljaar. Er verschijnt dan een nieuwe groep in het overzicht binnen Parro.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com. Via de leerkracht van uw kind
ontvangen nieuwe ouders een koppelcode om toegevoegd te worden aan de groep van
uw kind. Zoek ‘Parro’ op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of
tablet. Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com.

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:
Maandag		
8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur
Dinsdag		
8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur
Woensdag		
8.30-12.00 uur
Donderdag
8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur
Vrijdag 		
8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur
In verband met het overblijven zouden wij het op prijs stellen, dat de kinderen die thuis
lunchen niet vóór 12.45 uur naar school komen, daar het plein dan gebruikt wordt door kinderen die op school overblijven. Dagelijks hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 ’s morgens
een kwartier pauze. De kinderen van groep 1 en 2 spelen op meerdere tijden buiten.

Toelating, schorsing en verwijdering

De Piramide hanteert hierbij het protocol van de Vereniging van
Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB). Dit
protocol ligt op school ter inzage.

Tussendoortje ochtendpauze

We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden.
Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de
weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor
leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding
en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. In de ochtendpauze krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te eten en/of te
drinken. Als school hebben wij het beleid ingevoerd dat er op alle
dagen van de week in de ochtendpauze alleen maar groente of
fruit wordt gegeten. Voor het drinken hebben wij als sterke voorkeur om water mee te geven. Het eten en drinken wordt in bakjes
en bekers/bidons mee naar school genomen. Pakjes drinken zijn
niet toegestaan. Meer fruit en groente eten draagt bij aan een
gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat schoolfruit eten er ook voor
zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen.

Vakanties en leerplicht

In dit schooljaar zijn de schoolvakanties als volgt:
1e schooldag:		
20 augustus 2018
studiedag:
5 september 2018
vrije dag 1-8:
1 oktober 2018
vrije middag 1-8: 		
12 oktober 2018
herfstvakantie: 		
15 – 19 oktober 2018
studiedag:
5 november 2018
vrije dag 1-8:
6 december 2018
vrije middag 1-8: 		
21 december 2018
kerstvakantie: 		
24 december 2018 - 4 januari 2019
studiedag:
1 februari 2019
vrije middag 1-8 vanaf 13.00 uur: 28 februari 2019
vrije dag 1-8: 		
1 maart 2019
voorjaarsvakantie: 		
4-8 maart 2019
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studiedag: 			
4 april 2019
vrije dag: 				
5 april 2019
meivakantie incl. Pasen en Koningsdag:
22 april-3 mei 2019
Hemelvaart: 			30 en 31 mei extra vrije dag 2019
Pinksteren: 			
10 juni 2019
Vrije dag 1-8: 			
11 juni 2019
Vrije middag 1-8: 			
5 juli 2019
Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig. Het is uiteraard wel gewenst dat een vierjarige dagelijks naar school komt om zoveel mogelijk leerervaring op te doen. Vanaf vijf
jaar is een kind leerplichtig. Een lang weekend weg, een uitstapje buiten de vakanties om,
een dagje eerder vertrekken naar de vakantie enz. zijn zaken waar geen verlof voor mag
worden gegeven. Alleen bij hoge uitzondering kan iemand verlof voor vakantie buiten de
schoolvakanties krijgen. Dit is het geval als aangetoond kan worden dat de ouders/verzorgers gedurende het gehele schooljaar niet tijdens alle schoolvakanties 1 week samen
weg kunnen. In dit geval is een werkgeversverklaring noodzakelijk. Extra verlof mag niet
toegekend worden in de laatste en eerste weken van het schooljaar en betreft maximaal
10 lesdagen. Voor de aanvraag van extra verlof kunt u een verlofformulier, te vinden in
de informatiestandaard in de aula van de school, op de website of bij de administratie,
invullen en inleveren bij de administratie of mailen naar administratie@obs-depiramide.nl.
Wanneer u meer dan 10 schooldagen verlof aan wilt vragen, dient u rechtstreeks contact
op te nemen met de leerplichtambtenaar, Mevr. Jacqueline Kaak.

Verjaardagen

Als een kind jarig is, wordt er natuurlijk uitgebreid feest gevierd. Bij jarig zijn horen een
verjaardagspartijtje en trakteren op school. Het komt nogal eens voor dat de uitnodigingen voor het feestje op school uitgereikt worden. Dit is altijd een spannend moment en
een teleurstelling voor de kinderen die niet uitgenodigd worden. Om dit te voorkomen,
verzoeken wij u de uitnodigingen buiten de school aan de desbetreffende ouders/kinderen uit te delen. Ter bevordering van gezond gedrag verzoeken wij u uw kinderen een zo
gezond mogelijke traktatie te laten uitdelen.

Verkeerscommissie

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze
verkeersactiviteiten te ondersteunen is er een verkeerscommissie in school actief. Leerkrachten en ouders hebben zicht het doel gesteld om het door ons behaalde BVL-label te

blijven behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een
groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. Hiermee doen wij als school aan permanente verkeerseducatie in de gehele school. Over de verkeerscommissie kunt u
meer lezen op de website van de school. De verkeerscommissie is
per mail bereikbaar op verkeer@obs-depiramide.nl.

Verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als
er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus nooit zomaar
van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering
op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom uw
kind niet naar school kan gaan dient u zich aan de regels voor zo’n
uitzondering te houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan beschreven in de schoolgids en op de website
van de school. Voor het aanvragen van verlof moet een verlofformulier worden ingevuld, te vinden in de informatiezuil in de aula
van de school, op onze website of bij de administratie. De directeur
beantwoordt deze aanvraag en u ontvangt via de mail het formulier
retour. Als u geen toestemming krijgt voor het verlof en het kind is
niet op school, dan zal het als ongeoorloofd verzuim aangetekend
worden en moeten wij dit melden bij de afdeling leerplichtzaken.
De afdeling leerplichtzaken van de gemeente komt enkele keren
per jaar en standaard elke laatste schooldag voor een vakantie het
schoolverzuim controleren. Meer informatie is ook te vinden op de
website www.leerplicht.net.

Vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals
pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld
kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de interne vertrouwenspersonen van De Piramide:
Ingrid Hanegraaf: 06-55956965
Femke Siebelt-van Aart: 06-43153957
Zij kunnen u helpen om de klacht te verduidelijken en kunnen met
u meedenken over een oplossing.
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Vervanging van afwezige leerkrachten

Indien de leerkracht van uw kind vanwege ziekte of verlof afwezig is, wordt deze vervangen door een andere leerkracht. U ontvangt hierover via Parro een bericht door een lid
van het managementteam. Indien een leerkracht niet vanwege ziekte afwezig is, maar
bijvoorbeeld i.v.m. bijzonder verlof, dan communiceert de leerkracht dit zelf met ouders
via Parro. De uitgebreide regeling voor vervanging is omschreven in de schoolgids. Op de
website van de school leest u er ook alles over. Uw kinderen worden nooit zomaar naar
huis gestuurd!

Vervoersprotocol

In samenwerking met de verkeerscommissie en de MR is een vervoersprotocol ontwikkeld voor De Piramide. Dit protocol is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat alle maatregelen worden genomen die noodzakelijk zijn om kinderen veilig buiten de school te
vervoeren. Zowel lopend, op de fiets als met de auto. Ook dit protocol staat op de website
van de school.

Verzekering

wens verloopt. Tevens worden voor zorgleerlingen de gegevens
over speciale hulp in dit LOVS vastgelegd. Om succeservaringen
bij de kinderen te bewerkstelligen werken we vanaf groep 3 met
drie leerlijnen voor de leerstofonderdelen taal/lezen, spelling en
rekenen/wiskunde:
1. Het basisprogramma: Dat beantwoordt aan de kerndoelen zoals
die door de overheid zijn vastgesteld (aanpak 2).
2. Een aangepast programma: Voor kinderen die extra instructie
nodig hebben (aanpak 1).
3. Voor kinderen die het basisprogramma beheersen en meer
uitdaging nodig hebben (aanpak 3).
Elk nieuw schooljaar zal door de leerkracht en intern begeleiders
bekeken worden in hoeverre een aangepast programma of een
verrijkingsprogramma op zijn plaats is. In de loop van een schooljaar kunnen aanpassingen plaatsvinden.

Het schoolbestuur (STROOMM) heeft een mantelovereenkomst afgesloten met één van
de grootste (school) verzekeraars in Nederland. Alle kinderen, teamleden, stagiaires en
hulpouders zijn hierdoor verzekerd bij de uitoefening van hun werkzaamheden, het
meedoen aan activiteiten en/of het ondersteunen van activiteiten.

Website en sociale media

De Piramide heeft een mooie informatieve website www.obs-depiramide.nl. Op de website kunt u alle informatie van de school vinden. Daarnaast is De Piramide ook te volgen
via twitter (@obs-depiramide.nl) en Facebook.

Zorg voor onze kinderen

De leerkracht sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling en vorderingen van het
kind. Daarom is het noodzakelijk de gegevens van het kind goed in kaart te brengen.
Vanaf groep 1-2 gebruiken wij observatie- en rapportagelijsten om de vorderingen en
resultaten vast te leggen. Naast observaties worden in ieder leerjaar toetsen afgenomen
die landelijk geijkt zijn. De toetsresultaten worden in een leerlingvolgsysteem (LOVS)
opgeslagen. Deze gegevens tezamen bepalen het leerstof- en vormingsaanbod voor het
kind. Het stelt de leraar in staat vast te stellen of de ontwikkeling van de leerlingen naar
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Obs De Piramide
Van de Pollstraat 2
5262 XE Vught
telefoon: 073-68 438 43
e-mail:info@obs-depiramide.nl
website: www.obs-depiramide.nl
Directie:
Louise Strijk
telefoon: 06-48106219 (alleen in
geval van nood)
MT-leden:
Ingrid Hanegraaf
telefoon: 06-55956965 (alleen in
geval van nood)
Eefje van Lith
telefoon: 06-52332974 (alleen in
geval van nood)
Stichting STROOMM
Kersenbogerd 4
5328 GW Rossum
Postbus 152
5330 AD Kerkdriel
telefoon: 0418-663024
e-mail: info@stroomm.nl
website: www.stroomm.nl
Inspectie van het basisonderwijs
telefoon: 0800-8051 (gratis voor
onderwijsvragen)
e-mail: info@owinsp.nl

Externe vertrouwensarts
Mevr. N. Breedijk
telefoon: 073-64 040 90

5270 AB Sint-Michielsgestel
telefoon: 073-55 311 98
e-mail: rbl@sint-michielsgestel.nl

GGD Hart voor Brabant
Afdeling jeugd gezondheidszorg Den Bosch
telefoon: 0900-463 6443

Klachtencommissie KOMM
Stichting KOMM
Mevt. Mr. M.A.M. Arends-Deurenberg
Postbus 1040
5602 BE Eindhoven
telefoon: 06-15884973
e-mail: m.arends@komm.nl

Jeugdgezondheidszorg Vught:
Repelweg 8
5261 SM Vught
telefoon: 0900-463 6443
jeugdverpleegkundige: Mevr. H. Grieshaber
e-mail: h.grieshaber@ggdhvb.nl
telefoon: 06-23927448
Centrum voor Jeugd en Gezin – Vught
telefoon: 0800-6441414 (gratis)
tussen 09.00-13.00 uur bereikbaar
website: www.cjgvught.nl
Wegwijs+
telefoon: 073-65 807 50
e-mail: wegwijs.jeugd-amw@vught.nl
website : www.wegwijsplus.vught.nl

Stichting Leergeld Vught
Coördinator Annette Muskens
p/a Stichting Welzijn
Heuvel 2
5261 EE Vught
e-mail: stichtingleergeld.vught@gmail.com
telefoon: 06 – 54387803
Bereikbaar op maandag en woensdag van
16.00-18.00 uur
Op andere tijden kunt u een boodschap
inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld. Tijdens schoolvakanties
uitsluitend bereikbaar via e-mail.

Schoolmaatschappelijk werker:
Mevr. Renate Werst
e-mail: r.werst@vught.nl
telefoon: 06-43359001
Leerplichtambtenaar
Mevr. Jacqueline Kaak
Postbus 84
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AUGUSTUS | SEPTEMBER

activiteit
Week 34

Augustus

ma 20

Eerste schooldag

eigen aantekening

di 21
wo 22

Nieuwsbrief op papier en via Parro

do 23

De school
begint
weer!

vr 24
za 25
zo 26
Week 35

Augustus / September

ma 27

Madscience show voor heel de school

di 28
wo 29
do 30
vr 31

Brainstorm evenementen 15.30-16.30 uur voor OV-leden en
team

za 1
zo 2
Week 36

September

ma 3

19.30 uur Informatieavond groep 8

di 4

19.30 uur Informatieavond groep 5

wo 5

Studiedag team. | Kinderen groep 1-8 vrij
Van 13.00-17.00 uur startgesprekken met ouders

do 6

19.30 uur Informatieavond groep 3

vr 7
za 8
zo 9
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SEPTEMBER

activiteit
Week 37

September

ma 10

19.30 uur Informatieavond groep 7

di 11

19.30 uur Informatieavond groep 6

wo 12

19.30 uur Informatieavond groep 4

do 13

19.30 uur Informatieavond groep 1-2

eigen aantekening

vr 14
za 15
zo 16
Week 38

September

ma 17

19.30 uur MR vergadering

di 18

19.00 uur OV vergadering en klassenouders

wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
Week 39

September

ma 24
di 25
wo 26

Nieuwsbrief

do 27
vr 28
za 29
zo 30
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OKTOBER
Fijne
herfstvakantie!

Week 40
ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
Week 41
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
Week 42
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21

activiteit
Oktober
Taakdag team | Kinderen groep 1-8 vrij
Fietsenkeuring groep 3 t/m 8, groep 3-8 op de fiets naar school toe
Start Kinderboekenweek thema ‘Kom erbij’
8.45 uur Maandviering groep 1-2b, 4b en 7b
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek | Dag van de leraar
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Oktober
Kinderboekenweek | Groep 7 tweedaagse in kader van groepsvorming (op locatie)
Kinderboekenweek | Groep 7 tweedaagse in kader van groepsvorming (op school) | Kamp groep 8
Kinderboekenweek | Kamp groep 8
Kinderboekenweek | Kamp groep 8
Kinderboekenweek | Groepen 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij
Start Herfstvakantie
Kinderboekenweek | Herfstvakantie
Kinderboekenweek | Herfstvakantie
Oktober
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie | Meierijloop

eigen aantekening
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OKTOBER | NOVEMBER

activiteit
Week 43

eigen aantekening

Oktober

ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28

Ingaan wintertijd

Week 44

Oktober / November

ma 29

19.30 uur MR vergadering

di 30
wo 31

Nieuwsbrief

do 1
vr 2
za 3
zo 4
Week 45

November

ma 5

Studiedag team | Kinderen groep 1-8 vrij

di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10
zo 11
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NOVEMBER | DECEMBER

activiteit
Week 46

eigen aantekening

November

ma 12
di 13

19.00 uur OV jaarvergadering

wo 14

8.45 uur Maandviering groep 4a, 6a en 8b

do 15
vr 16

Start Week van de mediawijsheid | Rapport groep 2 mee

za 17

Week van de mediawijsheid | Sinterklaas komt aan in Zaanstad

zo 18

Week van de mediawijsheid

Week 47

November

ma 19

Week van de mediawijsheid

di 20

Week van de mediawijsheid

wo 21

Week van de mediawijsheid

do 22

Week van de mediawijsheid | Oudergesprekken groep 2-8
middag en avond.

vr 23

Week van de mediawijsheid

za 24
zo 25
Week 48

November / December

ma 26
di 27
wo 28

Nieuwsbrief

do 29

19.00-20.30 uur Voortgezet onderwijs markt voor de ouders
van leerlingen groep 7& 8

vr 30
za 1
zo 2
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DECEMBER

activiteit
Week 49

eigen aantekening

December

ma 3
di 4
wo 5

Sint op school | Continurooster tot 13.00 uur

do 6

Taakdag team | Kinderen groep 1-8 vrij

vr 7
za 8
zo 9
Week 50

December

ma 10

19.30 uur MR vergadering

di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
Week 51

December

ma 17
di 18
wo 19

Nieuwsbrief

do 20

Kerstviering van 17.00-18.30 uur

vr 21

Groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij | Start Kerstvakantie

za 22

Kerstvakantie

zo 23

Kerstvakantie
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DECEMBER | JANUARI

activiteit
Week 52

December

ma 24

Kerstvakantie

di 25

Kerstvakantie Eerste kerstdag

wo 26

Kerstvakantie Tweede kerstdag

do 27

Kerstvakantie

vr 28

Kerstvakantie

za 29

Kerstvakantie

zo 30

Kerstvakantie

Week 1

December / Januari

ma 31

Kerstvakantie | Oud&Nieuw

di 1

Kerstvakantie

wo 2

Kerstvakantie

do 3

Kerstvakantie

vr 4

Kerstvakantie

za 5

Kerstvakantie

zo 6

Kerstvakantie

Week 2

Januari

ma 7

Week tegen pesten

di 8

Week tegen pesten

wo 9

Week tegen pesten

do 10

Week tegen pesten

vr 11

Week tegen pesten

eigen aantekening

za 12
zo 13
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JANUARI | FEBRUARI

activiteit
Week 3

eigen aantekening

Januari

ma 14
di 15
wo 16
do 17
vr 18
za 19
zo 20
Week 4

Januari

ma 21

19.30 uur MR vergadering

di 22

19.00 uur OV vergadering

wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
Week 5

Januari / Februari

ma 28
di 29
wo 30
do 31
vr 1

Studiedag team | Kinderen groep 1 t/m 8 vrij

za 2
zo 3
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FEBRUARI

activiteit
Week 6

eigen aantekening

Februari

ma 4
di 5
wo 6
do 7
vr 8
za 9
zo 10
Week 7

Februari

ma 11
di 12
wo 13
do 14
vr 15
za 16
zo 17
Week 8

Februari

ma 18

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 ouders en
kinderen middag en avond

di 19
wo 20
do 21
vr 22

Rapport groep 1 mee

za 23
zo 24
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FEBRUARI | MAART

activiteit
Week 9

Februari / Maart

ma 25

19.30 uur MR vergadering

di 26

Rapportgesprekken groep 1 middag en avond

wo 27

Nieuwsbrief
8.45 uur Maandviering groep 8a, 3a en 5b

do 28

Carnaval op school | Continurooster tot 13.00 uur | Daarna start
de carnavalsvakantie

vr 1

Taakdag team | Kinderen groep 1 t/m 8 vrij

za 2

Carnavalsvakantie

zo 3

Carnavalsvakantie

Week 10

Maart

ma 4

Carnavalsvakantie

di 5

Carnavalsvakantie

wo 6

Carnavalsvakantie

do 7

Carnavalsvakantie

vr 8

Carnavalsvakantie

za 9

Carnavalsvakantie

zo 10

Carnavalsvakantie

Week 11

Maart

ma 11

Start kaartverkoop Good Moves www.good-moves.nl

eigen aantekening

di 12
wo 13
do 14
vr 15

Rapport groep 3 t/m 7 mee

za 16
zo 17
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MAART | APRIL

activiteit
Week 12

Maart

ma 18

Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 middag en avond

eigen aantekening

di 19
wo 20
do 21
vr 22
za 23
zo 24
Week 13

Maart

ma 25
di 26
wo 27

Nieuwsbrief

do 28
vr 29
za 30
zo 31

Ingaan zomertijd

Week 14

April

ma 1
di 2
wo 3

Grote rekendag

do 4

Studiedag team. Kinderen groep 1 t/m 8 vrij
Dansvoorstelling Good Moves van de groepen 8 in de
Speeldoos om 19.00 en 20.30 uur

vr 5

Taakdag team | Kinderen groep 1 t/m 8 vrij

za 6
zo 7
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APRIL

activiteit
Week 15

April

ma 8

19.30 uur MR vergadering

di 9

19.00 uur OV vergadering

wo 10

8.45 uur Maandviering groep 1-2a, 5a en 7a

eigen aantekening

do 11
vr 12

Koningsspelen

za 13
zo 14
Week 16

April

ma 15

Een zonnige
meivakantie!

di 16

Centrale eindtoets groep 8 (Route 8)

wo 17

Centrale eindtoets groep 8 (Route 8) | Nieuwsbrief

do 18

Centrale eindtoets groep 8 (Route 8)

vr 19

Goede vrijdag | Kinderen groep 1 t/m 8 vrij

za 20

Meivakantie

zo 21

Meivakantie | Eerste Paasdag

Week 17

April

ma 22

Meivakantie | Tweede Paasdag

di 23

Meivakantie

wo 24

Meivakantie

do 25

Meivakantie

vr 26

Meivakantie

za 27

Meivakantie

zo 28

Meivakantie
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APRIL | MEI

activiteit
Week 18

April / Mei

ma 29

Meivakantie

di 30

Meivakantie

wo 1

Meivakantie

do 2

Meivakantie

vr 3

Meivakantie

za 4

Meivakantie

zo 5

Meivakantie

Week 19

Mei

eigen aantekening

ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12

Moederdag

Week 20

Mei

ma 13

19.30 uur MR vergadering

di 14
wo 15

Sportdag groep 1 t/m 8

do 16
vr 17
za 18
zo 19
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MEI | JUNI

activiteit
Week 21

Mei

ma 20

Verkeersweek

di 21

Verkeersweek

wo 22

Verkeersweek

do 23

Verkeersweek

vr 24

Verkeersweek | Rapport groep 2 mee

eigen aantekening

za 25
zo 26
Week 22

Mei / Juni

ma 27

Oudergesprekken groep 2 middag en avond | Schoolfotograaf

di 28

Schoolfotograaf en foto’s broertjes/zusjes

wo 29

Nieuwsbrief | Maandviering 1- 2c - 3b - 6b

do 30

Hemelvaart | Kinderen groep 1 t/m 8 vrij

vr 31

Kinderen groep 1 t/m 8 vrij

za 1
zo 2
Week 23

Juni

ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9

Pinksteren
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JUNI

Week 24
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
Week 25
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
Week 26
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28

activiteit
Juni
Pinksteren. Kinderen groep 1 t/m 8 vrij
Studiedagteam. Kinderen groep 1 t/m 8 vrij

eigen aantekening

Vaderdag
Juni
19.30 uur MR vergadering | Deze week preadviesgesprekken
groep 7 na schooltijd
19.00 uur OV vergadering | Deze week preadviesgesprekken
groep 7 na schooltijd
Deze week preadviesgesprekken groep 7 na schooltijd
Deze week preadviesgesprekken groep 7 na schooltijd
Deze week preadviesgesprekken groep 7 na schooltijd

Juni

Generale musical groep 8 in de Speeldoos
Rapport groep 3 t/m 8 mee | Pleinfeest voor ouders en kinderen van 16.00 – 18.00 uur

za 29
zo 30
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JULI

activiteit
Week 27

eigen aantekening

Juli

ma 1
di 2

Musical groep 8 in de Speeldoos | Groep 8a om 17.00 uur en
groep 8b om 18.30 uur | Afscheid oudste kleuters van 17.0018.30 uur | Feestavond groep 8 op school van 20.30-23.00 uur

wo 3

Wennen in nieuwe groepen van 9.00-10.00 uur | Groep 8 pas
om 10.15 uur op school | Om 11.45 uur uitzwaaien groep 8

do 4

Groep 8 vrij

vr 5

Groep 8 vrij| Kinderen groep 1 t/m 7 vanaf 12.00 uur vrij | Start
zomervakantie

za 6
zo 7

De start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 is op maandag 19 augustus.
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