Belangrijke data
Maand
5 nov studiedag team/
kinderen vrij

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief van onze
school met hierin weer nuttige informatie.

13 nov OV jaarvergadering
14 nov Maandviering 4a, 6a en
8b
16 nov Start mediawijsheid
rapport groep 2
19 nov Week van de
mediawijsheid
22 nov oudergesprekken groep
2-8 middag en avond
28 nov nieuwsbrief
29 nov V.O. markt groepen
7 & 8 vanaf 19.00 uur
5 dec Sinterklaasviering op
school tot 13.00 uur

Komende maand staan er verschillende activiteiten op de
kalender. Zo hebben wij maandag een studiedag me het
team welke in de ochtend in het teken staat van een vervolg
van het scholingstraject rondom het werken met Denkbeelden.
In de middag gaan de verschillende groepen met o.a.
leervragen aan de slag om zo gezamenlijk onderzoek te doen.
Een voorbeeld hiervan is het leerteam topografie van de
groepen 6-7-8 welke ook een korte terugkoppeling in deze
nieuwsbrief met u deelt.
Tevens staat in november het onderdeel mediawijsheid op de
planning. In de verschillende groepen zullen activiteiten
uitgevoerd worden die horen bij dit onderwerp.
Eind november vinden de oudergesprekken plaats voor de
groepen 2 t/m 8. Zoals u heeft kunnen zien op de kalender
vinden op donderdag 22 november deze gesprekken plaats in
de middag en avond. Komende maandag ontvangen alle
ouders via Parro een uitnodiging om hiervoor in te schrijven.
En dan nog het spannendste waarschijnlijk voor de jongere
kinderen van onze school. Op 17 november komt Sinterklaas
namelijk in het land, een mooie tijd breekt aan. Ik ben
benieuwd welke avonturen we dit jaar weer met elkaar mee
gaan maken.
Een fijne maand toegewenst.
Louise Strijk

Stagiaires op de Piramide 2018- 2019
Wij hebben 3 stagiaires van Hogeschool de Kempel (PABO Helmond) op de Piramide
Yentl Beekwilder, groep 4a:
Mijn naam is Yentl Beekwilder en ik ben eerstejaars student op hogeschool de
Kempel in Helmond. Ik ben 19 jaar en wil al heel mijn leven juffrouw worden.
Daarom heb ik ontzettend veel zin in mijn allereerste stage! Het komende halfjaar
ben ik te vinden in groep 4a bij juffrouw Ellen. Ik hoop hier veel te leren en nog
veel meer leuke ervaringen op te mogen doen! Mocht je iets willen weten: voel
je vrij om het te vragen! De komende tijd ben ik er iedere dinsdag en soms zelfs
een hele week.
Groetjes Yentl
Ruud van Lier, groep 5a:
Mijn naam is Ruud van Lier, ik ben 21 jaar en woon in Schijndel. Mijn hobby’s zijn fitnessen,
gamen, festivals en dingen doen met vrienden.
Ik studeer pabo op hogeschool De Kempel in Helmond, ik zit in het 2e leerjaar.
Je zult mij deze stage periode vinden in groep 5A bij juf Hellen op dinsdag.
Ik heb super veel zin in deze leuke, leerzame en uitdagende stage! Ik ga mijn beste been
voortzetten!
Groetjes, Ruud

Joyce van den Oetelaar, groep 7b:
Mijn naam is Joyce van den Oetelaar en ik ben 20 jaar oud. Ik ben geboren op
7 januari 1998 en ik woon in Udenhout. Mijn hobby’s zijn: hardlopen, zingen,
lezen, wandelen met de hond, leuke dingen doen zoals winkelen, bakken en
naar de bioscoop gaan met vriendinnen.
Op dit moment volg ik de opleiding tot leerkracht basisonderwijs op de Pabo in
Helmond. En zit ik in het tweede jaar van de opleiding. Vanaf 25 september ben
ik stage komen lopen, op dinsdag, in groep 7b.
Ik heb de opleiding tot leerkracht basisonderwijs gekozen omdat ik graag met kinderen wil gaan werken en
kinderen graag iets bij wil leren. Ook roep ik al van kleins af aan dat ik juffrouw wil worden. Ik heb er erg veel
zin in om hier stage te gaan lopen. Ik verwacht van deze stage dat het erg leuk & leerzaam gaat worden.
Ook ben ik erg nieuwsgierig naar hoe het hier op school allemaal in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt
kijken bij het vak van onderwijzer.
Groetjes Joyce van den Oetelaar

Incasso vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019
Onlangs hebben ouders het verzoek gehad vanuit de oudervereniging om gebruik te gaan maken van een
automatische incasso voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Van bijna 200 leerlingen hebben wij
een formulier retour ontvangen dat de OV vanaf nu de gelden via incasso mag gaan innen, dank
daarvoor. Volgende week zal de OV de vrijwillige ouderbijdrage gaan incasseren.
Mocht u er niet voor gekozen hebben om gebruik te maken van de automatische incasso, dan verzoeken
wij u uiterlijk 9 november het bedrag van €30,= per kind over te maken op:
NL12 INGB 000 511 9270 t.n.v. Oudervereniging OBS de Piramide o.v.v. ‘ouderbijdrage’ en de voor- en
achternaam van uw kind(eren).
Hiermee kan de OV weer leuke activiteiten organiseren, waaronder:
- de viering van Sinterklaas, Kerstmis en carnaval;
- het afscheid van groep 8 en van de oudste kleuters aan het einde van het schooljaar;
- een deel van de kosten voor het schoolreisje/sportdag eenmaal per 2 jaar, om en om;
- activiteiten vanuit de verkeerswerkgroep in het kader van de veiligheid rondom school.
Zoals u weet is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. Toch doen we een dringend beroep op u om ons
te ondersteunen. Mocht u wel graag willen bijdragen, maar niet kunnen, laat het ons even weten! Dit kunt
u doen door een mail te sturen aan Louise Strijk of de oudervereniging. Wij hebben uw privacy hoog in het
vaandel staan. Voor meer informatie kunt u ook kijken op Stichting Leergeld Vught

Nieuws vanuit het Leerteam Topo
Vanuit de zorg van ouders over het topografie-onderwijs die naar
voren kwam tijdens de informatie avond van de groepen 6-7-8,
hebben wij een leerteam opgezet. Vanuit het model van Ponte
werken we systematisch en planmatig om duidelijk in beeld te
krijgen wat we wel en niet moeten en kunnen doen met het
vakgebied topografie en hoe we dit vorm willen geven op de
Piramide.
Het onderzoek model van Ponte werkt met de volgende stappen.
1) Verkenning van het onderwerp;
2) Hoe kijk ik er tegenaan. Formuleer je veronderstellingen/ overtuigingen (reflecteren op mentale
modellen)
3) Formuleer een onderzoeksvraag
4) Hoe ga je onderzoeken/ onderzoeksmethode kiezen?
5) Gegevens verzamelen en analyse.
6) Verbeteracties formuleren.
7) Evalueren en een conclusie.

De leerkrachten van 6-7-8 zijn hiermee aan de slag gegaan tijdens de taakdag en hebben de stappen 1 t/m
5 doorlopen. Vervolgens zijn we in groepjes uiteen gegaan om op verschillende gebieden informatie te
verzamelen. We zoeken de informatie uit verschillende hoeken zoals SLO tule/ leerlijnen/ kerndoelen,
ervaringsdeskundigen bevragen zoals leerkrachten van het V.O., andere basisscholen die ook werken met
Leskracht, het naslaan van literatuur en andere W.O. methodes onderzoeken.
Op maandag 5 november brengen we alle informatie samen en gaan we stap 6 en 7 uitvoeren. Het
streven is om het topografie onderwijs in de groepen 6-7-8 met een doorgaande leerlijn eind december
helder te hebben, zodat we hier in het nieuwe kalenderjaar mee kunnen starten.

Nieuws van de sinterklaascommissie
Op 17 november is het weer zo ver, Sinterklaas komt aan in Nederland en een gezellige tijd breekt aan!
Op 5 december zal Sinterklaas ook onze school bezoeken.
Zoals al op de kalender vermeld stond, draaien we die dag
een iets langer programma, zodat Sinterklaas aan iedereen
een bezoekje kan brengen. We beginnen gewoon om 8.30
uur, maar gaan om 13.00 uur weer naar huis. De kinderen
eten die dag gewoon thuis. Mocht uw kind op deze dag
naar een BSO gaan anders dan ‘t Kasteeltje, dan verzoeken
wij u om daar nog even door te geven dat uw kind deze
dag pas om 13.00 uur opgehaald moet worden op onze
school.
Over de invulling van de dag zelf zullen we jullie in de
volgende nieuwsbrief berichten. Wel kunt u alvast noteren dat indien u het leuk vindt om aanwezig te zijn bij
het onthalen van Sinterklaas en zijn pieten, dat u dan van 8.30-9.00 uur buiten mee kan kijken naar dit
spektakel.
De groepen 5 t/m 8 zullen op vrijdag 16 november lootjes trekken voor hun surprise op 5 dec, zij ontvangen
hiervoor van school € 4,00. De Sintcommissie wenst iedereen vast een fijne voorbereiding.

Schoolzwemmen: Wie doet er mee om de titel te
verdedigen?
Vergeet u niet in te schrijven voor het Vughts schoolzwemtoernooi?
Zie ook het Parro bericht van afgelopen 22 oktober. Hier kunt u ook
het inschrijfstrookje vinden die u kunt mailen naar Hellen Clerkx.

Nieuws van Jeugdprins(es) verkiezing
Je zal er maar tussen staan! Tussen al jouw carnavalsvrienden en vriendinnen tijdens carnaval 2019; op het bordes, in de zalen, de optocht,
de tehuizen en bij het KKF; als boerenmèske, hofnar, veldwachter, raadslid,
vaandeldrager. Of … als Jeugdprins of -prinses. Dat vergeet je je leven niet
meer!
Het duurt natuurlijk nog even voordat het carnaval is, maar stel je toch
eens voor … hoe leuk is het om dan voorop te gaan in de stoet, tijdens het
feest der feesten in Dommelbaorzedurp? Lekker lol maken, hossen en
carnaval vieren als lid van de Boerenmèskes of Jeugdprinsengroep
carnaval 2019. Het kan zomaar …

Geef je op!
Er is plaats voor heel veel Boerenmeskes en Baorskes of Baorzinnekes voor in de
Jeugdprinsengroep (JPG) van Dommelbaorzedurp! Geef je dus snel op en
stuur een mailtje naar: bestuur@jj-carnaval.nl en je bent er de komende
carnaval gezellig bij.
Programma en data
De Verkiezingen voor de Jeugdprinsengroep vinden plaats op zondag 4
november a.s. in Elzenburg. Hier zullen daarna ook alle repetities plaatsvinden
op de zaterdagmiddagen tot carnaval (enkele zaterdagen uitgezonderd).
Carnaval vindt plaats van zaterdag 2 maart t/m dinsdag 5 maart 2019.

Stichting Jeugdwerk Rozenoord
De knutselclub van Stichting Jeugdwerk Rozenoord
is al jaren een vaste waarde voor de
basisschooljeugd van Vught. Na al die jaren is het tijd
voor vernieuwing:
24 oktober start het kinderKUNSTlab in Jeugd- en
Jongerencentrum Elzenburg. Een geheel nieuwe
opzet voor deze gewaardeerde creatieve activiteit.
Groot nieuws dus! De activiteit is speciaal bedoeld
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, dus ook die
van uw school. Klik hier voor mee informatie.

Prins Hendrik – EK Cross 2018
In het weekend van 9 december 2018 vindt het EK Cross 2018 plaats op de Beekse
Bergen. Een fantastische locatie om te sporten natuurlijk! Een van de onderdelen is
de Brabant Challenge, een loop-onderdeel voor leerlingen van de basisscholen in
Brabant. Daar kun jij aan meedoen!
Dus:
- Zit je op de basisschool en vind je lopen leuk? Ben je 8 jaar of ouder? Dan kun
jij erbij zijn!
Wat moet je doen? Kom op zaterdag 3 november om 9.00 uur naar Prins Hendrik
(Stadhouderspark, Sportlaan 1 in Vught). Vanaf 9.30 ga je je meedoen aan de
boslooptraining in de Vughtse Hei. Een prima voorbereiding op de Brabant Challenge tijdens het EK Cross in
de Beekse Bergen. We trainen alle zaterdagen in november en hebben een wedstrijdje in het eerste weekend
van december. Dan wordt bepaald wie er mee mogen doen aan de Brabant Challenge. Meer info:
specialsports@ph.nl

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.

