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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De vakantie zit er weer op. Ondanks het prachtige zomerweer
zijn we weer vol energie begonnen aan het nieuwe
schooljaar. De eerste ontmoeting tussen leerkracht en leerling
is altijd een beetje spannend, voor allebei. Maar ik denk dat
we goed begonnen zijn.
Het openen van het kunstgrasveldje op de eerste lesdag
gevolgd door het officieel openen van het schooljaar met
een glaasje bubbels is de klas was een goede start.
Op 16 september start de nieuwe directeur: mevrouw Denise
Hassing. Verderop in deze nieuwsbrief zal zij zich kort even
voorstellen. Het team is blij met haar benoeming en we
wensen haar veel succes en een mooie tijd op De Piramide.
Voor mij betekent het dat dit de laatste keer is dat ik het
voorwoord voor de nieuwsbrief zal schrijven. Ik kijk met enorm
veel plezier terug op de tijd dat ik op deze fijne school heb
mogen werken. Het team heeft in het afgelopen jaar enorm
hard gewerkt. Zowel aan de opbrengsten als aan het
pedagogische en didactische klimaat. Ook voor het
komende jaar is een aantal ambitieuze doelen geformuleerd.
Hierover zult u gedurende het schooljaar, via de nieuwsbrief
geïnformeerd worden.
Ik wens u allen, samen met uw kinderen en de medewerkers
van de school een fantastisch jaar toe. Veel succes voor allen
en vooral veel geluk.
Dank u het getoonde vertrouwen. En mogelijk kruizen onze
wegen zich nog eens in de toekomst.
Tina Smeijers
Directeur a.i.

Wij stellen graag aan u voor: Denise Hassing
Hallo allemaal!
Ik stel me graag voor aan jullie, als de nieuwe directeur van openbare basisschool
de Piramide.
Ik ben Denise Hassing, 47 jaar, woon in Steensel samen met Joep en onze drie
kinderen Joe (18) , Boet (16) en Pip (8). Met onze hond Baloe zijn we veel in de
bossen te vinden, ik hou van fotograferen, tuinieren, ontdekken, lezen, koken,
gezellig samenzijn én van het onderwijs.
In 1994 ben ik gestart in het onderwijs. Als leerkracht op reguliere en speciale
scholen, in Nederland en in het buitenland, als Intern begeleider, ambulant
begeleider, locatieleider, adjunct directeur en ik werk inmiddels 5 jaar als directeur
op een sprankelende SBO school. Ik hou van mijn werk en werk graag vanuit verbinding en visie, samen aan
kwaliteit. De dingen die we samen doen, zijn goed voor kinderen.
De school spreekt me erg aan: de waarden, de gelukspijlers, het gebouw en inmiddels heb ik ook kennis
mogen maken met het enthousiaste team. Ik heb er erg van genoten en kijk ernaar uit om echt te gaan
starten en ook jullie en jullie kinderen te gaan ontmoeten.
Hartelijke groet, Denise Hassing

Hulp gevraagd in de schoolbieb
Onze schoolbieb wordt ‘bemand’ door een aantal moeders en oma's die op dinsdagmiddag
woensdagochtend de kinderen begeleiden bij het zoeken en lenen van een boek.

en

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.

Cultuureducatie
Op 26 oktober 2019 wordt in Vught haar 75 jarige bevrijding herdacht en gevierd.
De gemeente Vught heeft Plaza Cultura gevraagd om voor de leeftijdsgroepen van
4 tot en met 18 jaar een educatie project uit te zetten dat past bij het verhaal van
Vught. Samen met Bibliotheek Vught, Het Vughts Museum en Nationaal Monument
Kamp Vught is er een educatieprogramma opgezet voor de scholen uit Vught,
waar ook De Piramide aan deel gaat nemen. Het uiteindelijke doel is om jong en
oud te laten delen in vrijheid. Vragen die centraal staan zijn: wat is vrijheid en wat
moet je doen voor vrijheid.
De groepen 5 t/m 8 brengen een bezoek aan de Petruskerk voor de speciaal ingerichte tentoonstelling over
75 jaar bevrijding en voeren onder begeleiding een filosofisch gesprek over vrijheid. In de klas gaan leerlingen
een opdracht, ontworpen door Judith Abels, doen met de leerkracht. Zij gaan hun beeld van vrijheid vieren
verwerken op lapjes stof. Samen vormen de lapjes de bevrijdingsrok.
En de leerlingen gaan onder begeleiding van de zanggroep van Musicare een lied, genaamd ‘Vrijheidsrock’
oefenen. Tijdens de slotpresentatie op 26 oktober 2019 wordt er vroeg in de avond een herdenking- en
bevrijding evenement georganiseerd door de gemeente Vught. Deze start met een verlichte optocht en
eindigt bij de vergrote en verlichte bevrijdingsrok. Kinderen die het lied geoefend hebben en daar met hun
ouders zijn wordt gevraagd rondom de rok te komen staan en hun lied samen te zingen.
Wij houden u via Parro op de hoogte van het project. Namens de cultuurcoördinatoren.

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.

