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carnaval op school
tot 13.00 uur daarna
vakantie

Het team van de Piramide wenst iedereen
hele fijne feestdagen en alle goeds voor
2019!
Geniet van de vakantie en we zien elkaar
graag weer op 7 januari.

Nieuws van het Leerteam topo
Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de methode Leskracht en de
topografielessen. Op maandag 5 november heeft het leerteam alle informatie bij elkaar gebracht ( SLO
tule/leerlijnen/kerndoelen, ervaringsdeskundigen leerkrachten van het V.O., andere basisscholen die ook
werken met Leskracht, het naslaan van literatuur en andere W.O. methodes onderzoeken) en vergeleken
met de methode Leskracht. We kwamen tot de conclusie dat bijna alles aanwezig was in Leskracht, maar
dat het zeer afhankelijk is per onderwerp of de kerndoelen van topografie voldoende aan bod komen en dit
dus in een driejarencyclus wisselt qua aanbod. Tevens vraagt het veel voorbereidingstijd en dat is werkdruk
verhogend.
Stap 6 van het model van Ponte (zie onderaan) hebben we ingezet om nog specifieker zaken op te helderen
en uit te zoeken. Op donderdag 6 december is het leerteam weer bij elkaar gekomen en hebben we stap 7
afgerond: evalueren en conclusie trekken.
Onze conclusie is dat we de school adviseren een topografiemethode aan te schaffen die gebruikt kan
worden naast Leskracht. De kerndoelen rondom topografie komen dan zeker aan bod en het is werkdruk
verlagend. Tevens leren de kinderen studievaardigheden door te leren omgaan en werken met een atlas.
Daarnaast willen we per leerjaar een presentatie opdracht opgeven. Groep 6 krijgt als onderwerp Nederland,
groep 7 Europa en groep 8 wereldlanden (landen buiten Europa). Dit is ook vanuit de kerndoelen zo
ingedeeld.
Het leerteam heeft een voorstel aan Louise gedaan t.a.v. bovenstaande aanvullende maatregelen. Zij zal
dit bestuderen en daarna bekijken op wat voor termijn dit (financieel) gerealiseerd kan worden.
Ons doel was om de doorgaande leerlijn eind december helder te hebben voor groep 6-7-8. Dat is gelukt.
Wat ook goed is om te weten is dat de leerkrachten van 7 en 8 meteen actie hebben ondernomen na 5
november door alvast Nederland in groep 7/8 en Europa in groep 8 te herhalen.
Mocht u nog vragen hebben over het leerteam, dan kunt u bij de leerkrachten van de groepen 6-7-8 terecht.
Over de vervolgstappen van school verwijzen we u naar de directeur Louise Strijk.
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.

Afscheid juf Tanja
Onlangs heeft juf Tanja het moeilijke besluit moeten nemen om per direct haar werkzaamheden in groep 8B
neer te leggen en per 1 januari te stoppen met haar baan op onze school. Juf Tanja was dit jaar met veel
enthousiasme gestart, maar helaas heeft zij gemerkt dat zij niet tot haar recht kwam in de groep en daardoor
niet gelukkig was met haar werk. Wij vinden het erg jammer dat zij dit besluit heeft moeten nemen, maar
hebben respect voor haar keuze. Juf Tanja heeft ondertussen afscheid genomen van groep 8B en zal vrijdag
voor het laatst aanwezig zijn voor administratieve taken.
Wij willen juf Tanja heel erg bedanken voor haar inzet op onze school en wensen haar veel succes met haar
zoektocht naar een nieuwe baan. Om ouders van groep 8B te informeren over dit bericht heeft er onlangs
een ouderavond plaatsgevonden. Vanuit deze bijeenkomst is er ook een klankbordgroep gecreëerd met
enkele ouders die een adviserende rol hebben t.a.v. de stappen die vanuit school gezet worden om ervoor
te zorgen dat groep 8B op een goede manier het schooljaar af kan sluiten. Inmiddels zijn er ook gesprekken
gevoerd met een mogelijke kandidaat om juf Tanja te vervangen. Indien dit helemaal rond is, dan zullen wij
deze nieuwe collega aan u voorstellen.

Kinderpostzegelactie – superschool!
Dankzij de geweldige inzet van de leerlingen van de Piramide is het mooie bedrag
van € 10.336,57 bij elkaar gebracht. Een prachtig resultaat! Hiermee kunnen veel
kinderen geholpen worden.

Nieuws vanuit de bibliotheek Vught
Ben je een liefhebber van Minecraft? We gaan op excursie naar kasteel Maurick en bouwen dit vervolgens
na in Minecraft. Drie middagen samen aan de slag onder begeleiding van experts. Je bent creatief bezig,
werkt samen met andere Minecraft-liefhebbers en je leert over de geschiedenis van het kasteel. Geef je
snel op via de website van de bibliotheek.

Nieuws van de MR
De laatste MR vergadering van het nieuwe schooljaar vond plaats op maandag 10 december jl.
Een groot deel van de vergadering is gebruikt om de situatie in groep 8b te bespreken. Louise heeft een korte
samenvatting van de informatieavond die op 22 november voor alle ouders uit groep 8b heeft plaats
gevonden. Namens de oudergeleding van de MR waren Pim Boinck en Nicole van Mook aanwezig bij deze
informatieavond. Beide hebben ook hun visie gegeven en een korte terugkoppeling van de gebeurtenissen.
Louise heeft de MR meegenomen in de actieplannen die nu op tafel liggen en geeft aan dat de eerste
prioriteit nu ligt op het vinden van een geschikte leerkracht voor de groep. Zij verwacht nog voor de
kerstvakantie de eerste kandidaten hiervoor te spreken.
Naast deze terugkoppeling is er uitvoerig stil gestaan bij de vraag hoe dit soort escalaties in de toekomst
voorkomen zouden kunnen worden, zodat te allen tijde de veiligheid van de kinderen maar ook leerkrachten
op school geborgd kan blijven. De MR geeft aan dat zij daartoe graag enkele toevoegingen in het
veiligheidsplan van school willen zien. Het leerteam dat binnen de school is opgericht, zal zich met dit
vraagstuk gaan bezighouden en de MR zal daarin een adviserende tol krijgen.
Het laatste uur van de vergadering is besteed aan de overige mededelingen vanuit de directie. Louise geeft
aan dat het ziekteverzuim rond het landelijk gemiddelde (6%) ligt. Dit is enkel kort verzuim, wat te verklaren is
door de huidige griepgolf die momenteel over ons land waait.
Tot slot is er naar aanleiding van feedback vanuit ouders ook nog gesproken over de zichtbaarheid van de
MR en hoe deze vergroot zou kunnen worden binnen school. Er wordt afgesproken dat de informatie over
de MR op de website van de school nog voor de kerstvakantie wordt bijgewerkt en uitgebreid met een foto
van de zittende leden. Het jaarverslag van de MR zal begin volgend jaar ook worden verspreid via Parro,
zodat iedereen op de hoogte is van wat de MR het afgelopen jaar zoal gedaan heeft.
Daarnaast willen wij u er nogmaals op wijzen dat al onze vergaderingen openbaar zijn en dat ouders,
docenten en ondersteunend personeel van harte welkom zijn (geen aankondiging vooraf nodig) om als
toehoorder en/of als actieve deelnemer aan de discussie aanwezig te zijn.
Ook kunt u ons altijd mailen met suggesties, klachten of ideeën via het algemene MR email adres; mr@obsdepiramide.nl
De eerstvolgende MR vergadering vindt plaats op Maandag 21 Januari 2019 om 19.30 uur.

Nieuws van Izzie Harleman, 7b
Hallo allemaal,
Ik ben Izzie Harleman, 10 jaar en ik zit in groep 7b. In mei hoorde ik op mijn
dansschool dat de Efteling kinderen zocht om mee te gaan spelen in de nieuwe
theatershow CARO. Ik heb mijn ouders gevraagd of ik auditie mocht doen en dat
mocht! Samen met nog 2 meisjes en 3 jongens was ik uitgekozen om mee te gaan
doen! Ik heb de hele zomer gerepeteerd en dat
was geweldig leuk om te doen.
Half september is CARO in première gegaan en
inmiddels heb ik in 14 shows met heel veel plezier
meegespeeld. Nu ben ik met nog 1 meisje en 1
jongen genomineerd!
Ik zou het zo enorm leuk en fijn vinden als ik win... Dus ik wil iedereen vragen
om op mij te stemmen!
Bij deze dan ook de link waarmee je op mij kunt stemmen.
https://www.broadwayworld.com/netherlands/vote2018region.cfm
1. Als je op de link klikt dan mag je je e-mail adres invullen en dan klik je
op start.
2. Op de eerste pagina die je ziet staan musicals, daar mag je er een van invullen maar dat hoeft niet.
3. Vanaf de tweede pagina zie je CARO staan en mag je spelers van CARO invullen.
4. Op pagina 7 zie je mijn naam staan, Izzie Harleman.
Ik hoop dat iedereen even tijd wil vrijmaken om op mij te
stemmen, Ik wil jullie alvast hartelijk danken voor de moeite en
hoop ook dat nog veel mensen naar CARO gaan kijken want
het is echt een hele leuke mooie show geworden!

Liefs Izzie

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.

