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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Als ik uit mijn raam kijk zie ik dat de bomen alweer prachtig aan
het verkleuren zijn, de herfst komt langzaamaan onze kant op,
maar laten we hopen dat we nog lekker kunnen genieten van
de momenten waarop de zon schijnt.
Ondertussen zijn wij dus weer een aantal weken gestart met
het nieuwe schooljaar. Alle groepen hebben een goede start
gemaakt en het is heerlijk om tijdens een rondje door de school
alle kinderen enthousiast aan het werk te zien. De eerste
schoolthema’s vanuit Leskracht zijn weer gestart en de
kinderen zijn druk bezig met het opstellen van
onderzoeksvragen. Mooi om de betrokkenheid van kinderen
hierbij te zien. Vraag ook gerust aan uw kind wat ze op school
al gedaan hebben rondom het thema!
Rest mij nog om de groepen 7 en 8 alvast heel veel plezier toe
te wensen met de verbindingsdagen en het schoolkamp.
Groepsactiviteiten die wij bewust aan het begin van het
schooljaar plannen, om hier het hele jaar profijt van te hebben!

en

Veel plezier hiermee.
Een fijne maand weer allemaal.
Louise Strijk

8b

Nieuws van de oudervereniging: ouderbijdrage 2018
Zoals u weet hebben wij een actieve oudervereniging die samen met de school activiteiten organiseert
vanuit de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage.
Omdat de oudervereniging wil voortbestaan, is de OV samen met de MR op zoek gegaan naar meerdere
manieren om het percentage ouders dat de vrijwillige ouderbijdrage betaalt te verhogen. Hiervoor is er
gekeken naar hoe dit binnen andere scholen en organisaties wordt geïncasseerd, waarbij wij het voor u als
ouders zo gemakkelijk mogelijk willen maken. Na overleg is er besloten om vanaf dit schooljaar te gaan
werken met een automatische incasso. Hierbij wordt u eenmalig gedurende de schoolloopbaan van uw
kind(eren) gevraagd om toestemming te geven voor deze automatische incasso en daarna heeft u er dan
geen omkijken meer naar. Vanzelfsprekend ontvangt u altijd vanuit de OV van tevoren een bericht dat er
binnenkort een bedrag wordt afgeschreven. Standaard zal dat ieder jaar in oktober zijn.
Volgende week ontvangen alle ouders/verzorgers via Parro een brief waarin nog meer informatie staat over
deze nieuwe werkwijze. Omdat wij u vragen om het incassoformulier in te vullen, zullen wij ook alle kinderen
een uitgeprint exemplaar overhandigen, om het u zo makkelijk mogelijk te maken. In de brief staat ook
vermeld wat u kunt doen wanneer u de ouderbijdrage niet kunt betalen.
We hopen dat we op deze manier een hogere percentage vrijwillige betalingen gaan ontvangen zodat
we dit jaar weer een geweldige sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag, Pasen, Koningsdag, pleinfeest,
afscheid oudste kleuters en afscheid groep 8 kunnen vieren! Want dat wordt hiervan allemaal
georganiseerd.

Schermgebruik tijdens lessen
Onlangs hebben wij in de MR een vraag gekregen over het schermgebruik van kinderen tijdens vrije
momenten in de groep. Indien er bijvoorbeeld tijdens een pauze door de leerkracht voor wordt gekozen
om een filmpje te kijken, dan zal dat altijd voor educatieve doeleinden zijn, denk hierbij aan een film van
Schooltv over het thema van Leskracht. Indien kinderen op de Chromebooks werken en zij bijvoorbeeld 5
minuten vrij mogen werken als beloning, dan zal dat altijd zijn in de educatieve omgeving vanuit Gynzy of
een ander soortgelijk programma.

Save the date
Vrijdag 16 november om 08.30 uur willen we weer gaan versieren voor het sinterklaasfeest. Kunt u helpen?
Zet het alvast in uw agenda. Via de klassenouders krijgt u eind oktober/begin november nog een oproep
hiervoor.

Hulp gevraag in de schoolbieb
Onze schoolbieb wordt " bemand "door een aantal moeders en oma's die op dinsdagmiddag en
woensdagochtend de kinderen begeleiden bij het zoeken en lenen van een boek.
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 het volgende mailadres: a.lausberg@obs-depiramide.nl.

Werkdrukgelden
Elke school heeft vanaf schooljaar 2018-2019 gelden ontvangen om de werkdruk te verlagen bij al het
onderwijzend personeel. Samen met het team is er geïnventariseerd waar behoefte aan is. Het team heeft
vorig jaar in overleg bepaald dat de werkdrukgelden ingezet gaan worden voor ondersteuning in de
groepen of het vervangen van de leerkracht. Hiermee creëren we een aantal momenten per jaar dat zij vrij
geroosterd zijn voor administratieve zaken of extra met kinderen één op één kunnen werken. Er is een
berekening gemaakt voor het hele team. Op basis van de WTF 0,95 waar wij als school recht op hadden is
bepaald dat een fulltimer recht heeft op 10 dagen op jaarbasis. Er is een jaarrooster gemaakt waarop te zien
is wie wanneer is vrij geroosterd in het kader van de werkdrukgelden. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de
vervanging uit te laten voeren door eenzelfde persoon. De meeste vervanging vindt plaats door eigen
personeel, aangezien Christianne, Henny, Angelique, Marijke, Marieke, Robin Boers, Eefje, Ria, Wendie en
Sylvia ieder nog een deel van hun werktijdfactor niet voor de groep zijn ingezet en op die momenten
collega’s kunnen vervangen. Een enkele keer zal er een vervanger vanuit de bestuursinvalpool in worden
gezet. De leerkracht zal altijd via Parro laten weten dat zij in het kader van de werkdrukgelden een
betreffende dag niet aanwezig is voor de groep.

Good moves 2018
Vorig schooljaar heeft groep 8 met Good Moves een heel mooi bedrag
opgehaald voor het goede doel Dream4Kids. Wij ontvingen onlangs een
bericht met daarin het verhaal van een droom van een kind welke
uitgevoerd kon worden dankzij het bedrag dat was opgehaald met Good
Moves. Klik hier voor dit verhaal.

Kinderboekenweek start woe 3 oktober – Kom erbij!
Woensdag 3 oktober is het zover: de Kinderboekenweek gaat van start! We open met een maandviering
welke past in het thema van de Kinderboekenweek: “Kom erbij!” De rode draad van dit thema is
vriendschap.
Op de vide, bij de schoolbibliotheek, wordt er een hoekje ingericht. Misschien leuk om eens te gaan kijken
en ideeën op te doen. Vrijdag 12 oktober sluiten we af met het spelen van gezelschapsspelletjes.
Heeft u thuis nog een leuk kinderboek dat bij dit thema past, dan mag dat natuurlijk mee naar school!
Hierbij benadrukken we nogmaals het belang van lezen en voorlezen. Kinderen kunnen tot 18 jaar gratis lid
worden van de bibliotheek!

Hoera! Bruna heeft weer een spaaractie voor gratis
kinderenboeken voor de schoolbibliotheek.
Sparen jullie mee?
Koop van 3 t/m 14 oktober 2018 je favoriete kinderboek bij Bruna.
(In Vught!)
Lever de kassabon in bij je juf.
Onze school mag dan voor 20% van het totaalbedrag
kinderboeken uitzoeken bij Bruna.

Werken met Parro, nieuwe informatie
Vanaf dit schooljaar zijn wij al onze communicatie via Parro met u aan
het delen. Voor ons, maar ook voor u als ouders/verzorgers, is dat soms
even wennen. De startgesprekken hebben we met enkele
opstartproblemen makkelijk kunnen plannen met elkaar. Een positieve
eerste ervaring voor ons allemaal. Natuurlijk lopen wij soms nog tegen
een aantal dingen aan en daarom zijn wij bezig om een aantal
afspraken rondom de communicatie met Parro verder te verbeteren en
hier indien nodig nog een extra handleiding voor ouders van te maken. Dit allemaal te versterking van de
communicatie tussen ouders en school. Indien er nieuwe afspraken volgen, wordt u hierover geïnformeerd.

Ontruimingsoefening
Afgelopen maandag hebben wij zoals was aangekondigd een ontruimingsoefening gehouden. Nadat de
kinderen uitleg van de leerkrachten hadden gekregen ging om 11.00 uur het ontruimingssignaal af. Binnen 2
minuten waren alle groepen buiten en was de BHV ondertussen al gestart met het controleren van het
gebouw. Uiteindelijk kon na iets minder dan 5 minuten het signaal worden gegeven dat de gehele school
gecontroleerd was, een goed resultaat. Eerder hadden wij u laten weten dat er volgende week onder
begeleiding van Kling BHV nogmaals een ontruiming zou plaatsvinden waarbij de BHV’ers verder getraind
worden in lastigere situaties tijdens een ontruiming. Helaas hebben wij gisteren het bericht ontvangen van
Kling BHV dat zij door een onverwachte situatie genoodzaakt zijn om de afspraak te verplaatsen naar een
moment in november of december. Indien de datum bij ons bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Keuzetraject nieuwe methode
taal/spelling en rapport
Dit schooljaar staan er twee grote onderwerpen op het
programma van de werkgroepen binnen De Piramide. Voor
de groepen 4 t/m 8 gaan wij ons oriënteren op een nieuwe
methode voor taal/spelling, aangezien deze vanuit de afschrijvingstermijn aan vervanging toe is. De
werkgroep taal zal hier een traject voor gaan doorlopen om uiteindelijk aan het einde van het schooljaar
een keuze te kunnen maken welke nieuwe methode wij in het schooljaar 2019-2020 in gaan voeren voor
taal en spelling. Naast een nieuwe methode voor taal/spelling gaan wij dit jaar ook kijken naar een nieuwe
inhoud van ons rapport. Het streven is dat wij voor de eerste rapporten medio februari/maart (groep 2
houdt namelijk nog het oude format aan) een nieuw rapport hebben waarin de manier van werken op De
Piramide meer tot zijn recht komt.

Vughtse schoolzwemkampioenschappen
Nu het nieuwe schooljaar is begonnen komt het Vughtse
schoolzwemkampioenschap er weer aan. Wat is er mooier
om, samen, voor onze school te strijden voor een reuzegrote
wisselbeker, die wij als Piramide de afgelopen jaren al
regelmatig hebben gewonnen wederom proberen te gaan
winnen. Vorig jaar zijn wij immers tot de Nederlandse
kampioenschappen gekomen! Maar wat is een toernooi
zonder deelnemers? Dat is in dit geval een leeg zwembad.
Daarom vragen we jullie om alvast de data vast te leggen in
de agenda’s. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op 17 en 18 november. Binnenkort krijgen de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 de gelegenheid om zich hiervoor in te schrijven. Dus houdt de berichtgeving hierover
goed in de gaten!

Nieuws van de MR
De eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar vond plaats op maandag 7 september jl.
Met ingang van de eerstvolgende vergadering zal Personeelsgeleding van de MR weer compleet zijn. Linda
Verschueren (IB’er bovenbouw) zal Henny Sluijter vervangen.
Mededelingen directie Piramide:
Louise is zeer verheugd te melden dat het ziekteverzuim bij aanvang van het schooljaar op 0% zit. Dit
betekent concreet dat het hele team van de Piramide na de vakantie compleet gestart is.
Ook hebben alle leerkrachten dit schooljaar de beschikking op extra ondersteuning vanuit de
werkdrukgelden welke zijn toegekend door het rijk. Het team heeft vorig jaar in overleg bepaald dat de
werkdrukgelden ingezet gaan worden voor ondersteuning in de groepen of het zorgen voor vervanging,
zodat leerkrachten een aantal momenten per jaar hebben dat zij vrij geroosterd zijn voor administratieve
zaken of extra met kinderen één op één kunnen werken. De eerste leerkrachten die al een dag hebben
gehad reageren positief.
Louise geeft daarnaast ook aan dat er in het kader van het verbeteren van de eind- en tussenopbrengsten
vanuit Stroomm het initiatief is genomen om Incompany met een groot deel van de Stroomm scholen een
scholing (Opbrengstgericht werken in 4D ) te gaan volgen waaraan directie en IB gaan deelnemen. De MR
is zeer blij met deze aanpak en vraagt Louise dan ook om hen hier terugkoppeling op te blijven geven.
Tot slot wordt er kort gesproken over de ervaringen van leerkrachten en ouders met betrekking tot de
startgesprekken welke dit jaar plaatsvonden op een studiemiddag in plaats van een avond. De MR begrijpt
de wens van de leerkrachten om dit in de middag te willen plannen, maar geeft ook aan dat de
communicatie hierover niet eenduidig is geweest. De MR geeft het advies aan De Piramide om voor volgend

schooljaar één lijn te trekken voor zowel de start als rapportgesprekken qua momenten waarop gesprekken
gevoerd worden.
ICT
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden binnen het team omtrent de leerlijn ICT die vorig jaar binnen alle
groepen geïmplementeerd is. Marijke laat namens de ICT commissie weten dat er grote stappen gezet zijn
en dat er in alle groepen volop met de nieuwe leerlijn gewerkt wordt. Wel is er een punt van zorg omtrent de
opvolging en controle op de uitvoering van deze leerlijn. De MR vraagt Louise met een voorstel te komen
hoe de school nog meer gaat borgen dat de doelen van deze (en andere) leerlijnen gehaald worden.
Communicatie
De vorig jaar binnen de MR opgerichte werkgroep PR & communicatie geeft aan dat zij binnenkort een
eerste afspraak gaan maken om het communicatieplan voor de Piramide vorm te geven. Belangrijkste
speerpunt van deze werkgroep is de vraag hoe de Piramide zich, zowel intern als extern, nog beter kan gaan
profileren. De werkgroep bestaat uit Pim Boinck, Robin Pietermans, Louise Strijk en Nicole van Mook.
Tot slot stemt de MR in met het nieuwe jaarplan en het jaarverslag van de Piramide.
De eerstvolgende MR vergadering vindt plaats op Maandag 5 November om 19.30 uur.

Nieuws van buiten de school
MOP – Speeldagen – MOVE

Sensationele start van Sjors sportief & Sjors Creatief
Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in de gemeente Vught kende een
vliegende start. Vanaf de kick-off op 19 september stond de teller na één dag al op ruim 350 inschrijvingen.
Na een week is dit aantal dus al verdubbeld. Wat een ongekend succes! Inschrijven is nog het hele schooljaar
door mogelijk.
Dansen, Freerunning, Hockey, Judo, Lasergamen, Scouting, Turnen, Tennis & Boksen hadden binnen enkele
minuten enorm veel inschrijvingen. Aan de creatieve kant waren Boltaartjes versieren, Muziek Maken,
Mozaïeken, Tekenen & Schilderen heel populair. Kinderen krijgen het advies om de website
www.sjorssportief.nl goed in de gaten te houden, want er worden in verband met doorslaand succes ook
nieuwe cursussen aangeboden. Het hele schooljaar kan er gewoon nog ingeschreven worden.
Het verbinden van kinderen aan sport en cultuur is een van de speerpunten uit het gemeentelijk beleid. ‘Sjors
Sportief & Sjors Creatief’ is één van de projecten die de gemeente Vught, MOVE Vught en Plaza Cultura inzet
om hun beleidsdoelen te behalen op het gebied van sport en cultuur. Het blijkt een succesvolle formule om
kinderen van de basisschoolleeftijd te enthousiasmeren voor sport en cultuur.

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.

