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Nieuwsbrief
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Goede Vrijdag.
Kinderen zijn vrij

MEIVAKANTIE ma 22 april t/m vr
3 mei

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
‘Ik wil leren en groeien’
Dit is een van de Gelukspijlers van de visie op ons onderwijs. Het
houdt in dat we kinderen aanspreken op hun talenten, zodat ze
zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. We vinden het
belangrijk het beste uit de leerlingen te halen. In de afgelopen
weken zijn de ontwikkelingen van de kinderen met hun ouders
besproken. Gekeken is naar de ontwikkeling die het kind
doormaakt en naar het niveau waarop het kind presteert.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.
Ook kunt u een foto-impressie zien van de Carnavalsoptocht
van dit jaar. Onze school was er goed vertegenwoordigd.
De komende tijd staat er weer van alles te gebeuren, zie het
activiteitenoverzicht op deze pagina.
Ik beveel u van harte de Good Moves voorstelling van onze
leerlingen van groep 8 aan. Deze voorstelling wordt gegeven op
donderdag 4 april in ‘de Speeldoos’, een toegangskaartje kost
€ 6,50 en de opbrengsten gaan naar het goede doel: ‘stichting
Hartekind’. Er is een voorstelling om 19.00 uur en een om 20.30
uur.
Op Koningsdag organiseert de school een sponsorloop
waarvan de opbrengsten bedoeld zijn om een kunstgrasveldje
op de speelplaats van de bovenbouw te realiseren. Later volgt
hier nog informatie over.

Tina Smeijers
interim-directeur

Denkbeelden
Vorige keer stond er in de nieuwsbrief vermeld wat wij op school doen met denkbeelden. Hieronder vind je
2 voorbeelden:
De Trein: met dit denkbeeld brengen we
volgordes in gebeurtenissen aan. Door het
invullen van de Trein ordenen we de
beschikbare informatie in duidelijke stappen.

De Bloem: met dit denkbeeld gaan we kenmerken
beschrijven. Door het invullen van de Bloem wordt
een onderwerp, voorwerp of begrip beschreven. In
het midden staat een zelfstandig naamwoord,
daaromheen staan bijvoeglijke naamwoorden.

Dansen voor Stichting Hartekind tijdens tiende én
laatste Good Moves!
Ieder jaar organiseren de groepen 8 met hun leerkrachten de
dansshow Good Moves.
‘Doelbewust dansen voor kinderen door kinderen’. Dat is al sinds jaar
en dag het motto van Good Moves, de dansshow van de groepen 8
van De Piramide. Daarmee wordt jaarlijks een prachtig bedrag bijeen
gedanst voor een door de kinderen zélf bepaald goed doel. Dit jaar is
de keus voor het goede doel gevallen op Stichting Hartekind. Deze
organisatie bestaat sinds 2008 en werft fondsen voor onderzoek bij
kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Er leven in ons land
momenteel ruim 25.000 kinderen – en evenveel volwassenen – met zo’n
aangeboren hartafwijking. Voor hen is goed onderzoek letterlijk en
figuurlijk van levensbelang.
Twee shows
Het podium van theater De Speeldoos wordt donderdagavond 4 april opnieuw gevuld met twee dansshows:
de eerste om 19.00 uur en de tweede vanaf 20.30 uur. Aan het einde van de tweede show wordt de cheque
met de opbrengst overhandigd aan het goede doel. Kaartjes voor Good Moves kosten 6,50 en zijn uitsluitend
te bestellen via de website van theater De Speeldoos: www.theaterdespeeldoos.nl.
Laatste keer
Deze tiende editie van Good Moves wordt de laatste. De Piramide wil wél jaarlijks iets voor een goed doel
blijven doen, maar weet nog niet in welke vorm. Dit wordt nog vervolgd.

Kwaliteitszorg Piramide
Kwaliteitszorg Piramide
Onze school is een lerende omgeving waarin kinderen worden aangesproken op hun talenten, zodat ze zich
kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. Om groei in kaart te brengen, wordt twee keer per jaar een
schoolanalyse gemaakt van de opbrengsten vanuit de Cito-toetsen. Er wordt gekeken op bestuursniveau,
schoolniveau, het niveau van de jaargroep, de groep en de leerling. De analyse van de uitslagen zorgt voor
nieuwe doelen en aanpakken, wat moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Schoolanalyse
Afgelopen periode hebben de kinderen hard gewerkt aan verschillende Cito-toetsen. De toetsuitslagen
worden op verschillende aspecten geanalyseerd en vergeleken met het landelijk niveau. De analyse

is deze maand met het team besproken. Er is gekeken waar we als school in gegroeid zijn en waar
zorgsignalen zichtbaar worden.
Op schoolniveau zien we signalen van groei. Zo zien we o.a. in groep 3 en 4 een positieve ontwikkeling op
het gebied van spelling en de groepen 8 zijn goed gegroeid op het gebied van begrijpend lezen. Zo
signaleren we bij meerdere groepen signalen van groei.
Daarnaast constateren we ook zorgsignalen. We zien bijvoorbeeld dat een aantal groepen zich minder goed
ontwikkelt dan we verwachten op het gebied van rekenen. Dit heeft geleid tot een verbeterplan waarin
duidelijke lijnen en acties staan waardoor het rekenonderwijs voor de hele school kan verbeteren.
Vervolgens is met de leerkrachten van elke jaargroep gesproken over de resultaten van beide groepen
(bijvoorbeeld groep 7a en 7b). Elke leerkracht kijkt samen met de ib-er en parallelcollega naar haar groep
waarbij verbetermogelijkheden in kaart worden gebracht middels specifieke vragen. Dit leidt tot een
verbeterplan voor het vak/ de vakken waar een zorgsignaal ligt. Door dit samen te bespreken met de
leerkracht van de andere groep, kan een goed werkende aanpak worden gedeeld om zo het onderwijs te
verbeteren.
Daarnaast wordt de groei besproken met de leerling en wordt gekeken waar we ons op kunnen richten om
de groei vast te houden of resultaten te verbeteren. Hierover worden concrete afspraken gemaakt met de
leerling en wat de leerkracht en eventueel ouders kunnen doen om de groei te stimuleren.
De analyses op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau vormen samen de schoolanalyse. De
verbeterplannen die hieruit voort zijn gekomen worden de komende periode uitgevoerd. De evaluatie van
de plannen vindt plaats na de afname van de Cito-toetsen aan het einde van dit schooljaar. Hierna wordt
de tweede schoolanalyse gemaakt, waar weer verbeterplannen uitkomen waar we mee starten aan het
begin van volgende schooljaar.

MR vergadering
De tweede vergadering van het nieuwe schooljaar vond plaats op 25 februari jl.
Tina opent de vergadering met de mededeling dat er 15 maart gestaakt zal worden door de leerkrachten
en directie van de Piramide. Er zal die dag niemand op school aanwezig zijn. De ouders worden geïnformeerd
door middel van een aankondiging in de nieuwsbrief van Februari.
Gemeenschappelijke Medenzeggenschaap Raad (GMR) Stroomm
Nicole geeft een update over de GMR. Bij de laatste GMR vergadering is er verder gegaan met het
Bestuursondernemersplan (BOP) onder andere door het maken van een SWOT-analyse.
De
Personeelsgeleding en ouders hebben de SWOT-analyse waar nodig aangevuld. Tina vertelt verder dat de
Gelukspijlers van de Piramide besproken zijn binnen de GMR en dat Esmée Smit, directrice van STROOMM,
de Gelukspijlers ook binnen STROOMM heeft ingebracht.
Schoolanalyse
Linda geeft een terugkoppeling op de januari-meting van het Leerling en Onderwijs Volgsysteem (LOVS). De
resultaten van de CITO toetsen worden schoolbreed besproken en aan de hand van de ‘nieuwe methode

opbrengst gericht werken in 4D’ zal elke leerkracht de resultaten voor zijn of haar groep analyseren. Linda
laat de schooltoetskaart vanuit ParnasSys zien en licht deze toe. De zorg en groeisignalen die hieruit naar
voren komen, zullen na de analyse leiden tot een verbeterplan. De analyses en verbeterplannen zullen met
de MR gedeeld worden.
PR & Communicatie
De terugloop in leerlingaantallen blijft een zorg en wordt uitgebreid besproken binnen de MR. Robin is namens
de werkgroep PR & Communicatie binnen het team input aan het verzamelen om een plan van aanpak op
te zetten waarmee de zichtbaarheid van de Piramide binnen Vught vergroot kan worden. Hierbij zal ook de
hulp van een communicatiebureau worden ingeschakeld. Daarnaast hebben Karen en Inge een afspraak
met de voorzitter van de OV gepland om te kijken of en hoe de OV een rol zou kunnen spelen bij het
vergroten van de zichtbaarheid van de school.
Aan u als ouders de vraag om broertjes en zusjes die nog niet ingeschreven zijn, tijdig in te schrijven. Dit kan
via de speciale inschrijfknop op de website van de school.
Situatie groep 6 en 8
Op verzoek van de oudergeleding van de MR geeft Tina nog een update over situatie in groep 6 en 8. De
MR heeft nadrukkelijk gevaagd dit onderwerp elke maand te bespreken, om zo op de hoogte te blijven van
de voortgang en situatie in beide groepen. Eind maart zal de situatie in groep 6 worden geëvalueerd en zal
er een informatieavond gepland worden met ouders. De situatie in groep 8 is stabiel. De lijnen tussen directie,
leerkrachten en ouders zijn kort en in geval van incidenten worden ouders ook direct betrokken.
De MR wil u er nogmaals op wijzen dat onze vergaderingen openbaar zijn en dat u ons altijd kunt mailen met
suggesties, klachten of ideeën via het algemene MR email adres; mr@obs-depiramide.nl
De eerstvolgende MR vergadering vindt plaats op Maandag 8 April 2019 om 19.30

Nieuws vanuit Dommelbaorzedurp
Super trots zijn wij op onze kanjers van de Piramide. Wat hebben ze het goed gedaan tijdens de
carnavalsoptocht afgelopen carnaval. De eerste prijs gewonnen! Dank jullie wel lieve kinderen.

Nieuws van Jeugdaktief
De digitale inschrijving van de jeugdweek start op maandag 1 april en zal op
zondag 12 mei sluiten. De jeugdweek start dit jaar op zaterdag 10 augustus t/m
vrijdag 16 augustus. Wat moet u doen om uw kind(eren) aan te melden voor de
jeugdweek? Ga naar www.jeugdaktief.nl en klik op de button/link aanmelden. Vul
de
gegevens
in,
verplicht
2
telefoonnummers
en
bijzonderheden/gedragsproblemen. Print het formulier uit en kom op zaterdag 25 mei tussen 14.00 uur en 15.30 uur
naar het gebouw Elzenburg, Brabantlaan 1 om het formulier in te leveren.
De loting zal tussen 16.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden, echter is het niet verplicht om daarbij aanwezig te
zijn, dit mag wel. U ontvangt na de loting een mail met daarin de mededeling of u kind(eren) is/zijn ingeloot
of uitgeloot.
Wanneer uw kind is ingeloot zit in de mail een betalingslink. Wanneer dit goed is ontvangen is uw kind definitief
ingeschreven voor de jeugdweek. Betalingen dienen uiterlijk 30 juni 2019 overgemaakt te zijn, wanneer dit
niet is gebeurd dan is de deelname van u kind)eren niet geldig.
Jeugd Aktief az@jeugdaktief.nl

Stem mee op Vught als Beste Bibliotheek van
Nederland
Bibliotheek Vught in DePetrus is genomineerd voor de titel Beste Bibliotheek
van Nederland 2019! Samen met vijf andere bibliotheken strijdt de
bibliotheek om deze titel en de eer.
Om te winnen hebben we uw hulp nodig! Stem tussen 1 en 31 maart op
Bibliotheek Vught en help de bieb aan de overwinning! Daarnaast willen we
u vragen deze informatie breed in uw netwerk uit te zetten. Online, mond-tot-mond, zegt het voort! Stemmen
kan via de URL https://bestebieb.nl.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking, laten we samen voor de overwinning gaan!

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

