Belangrijke data
Wo 6 nov

school dicht
i.v.m. staking

Nieuws van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
We zijn na de herfstvakantie weer heel fijn gestart met elkaar. Ik zie iedere
ochtend de kinderen binnenkomen vol nieuwsgierigheid en in de groepen is
sprake van een fijne sfeer en wordt er hard gewerkt.

Do 7 nov

studiedag team,
kinderen vrij

Vr 8 nov

week van de
mediawijsheid

Ma 11 nov

MR vergadering

Di 12 nov

OV vergadering

Woe 13 nov

maandviering
gr. 3b, 6b, 7b

Komende weken gaan we aan de slag met de nieuwe inrichting van de
kleuterlokalen. We gaan alles vervangen en worden hierin begeleid door
Reinders, die ons gaat inspireren. We hebben de ambitie om dit in maart
2020 gerealiseerd te hebben.

Vr 15 nov

rapport gr. 2,
ik-rapport
gr. 3 t/m 8

Ook de hal en de vide zullen aangepakt worden en in de zomervakantie
2020 staat het binnen schilderwerk en de nieuwe vloerbedekking op de
planning. We verwachten met meer kleur te gaan werken, zodat de
inrichting van onze school aantrekkelijker gaat worden.

18 nov
oudergespr.
bMaen
8b middag+avond
Woe 27 nov

nieuwsbrief

Voor de herfstvakantie hebben alle groepen samen gewerkt aan een
positieve groepsvorming. De gelukspijlers “Ik wil gezien en gehoord worden”,
“Ik wil verbinding met klasgenoten en leraar” en “Ik wil rust, ruimte en
duidelijkheid” hebben centraal gestaan, naast de andere pijlers. Want een
fijne school maak je samen met elkaar.

Na de herfstvakantie heeft juf Marijke zich moeten ziekmelden. We hopen
dat juf Marijke goed herstelt en wensen haar beterschap. Voor de
vervanging voor het zwangerschapsverlof van juf Pien zijn we op tijd gestart
en houden we u op de hoogte. Juf Pien zal eind midden januari 2020 met
verlof gaan.
Bij alle vervangingen geldt dat we goed kijken naar wat de kinderen nodig
hebben, maar we zijn ook blij als er voldoende collega’s beschikbaar zijn.
Woensdag 6 november gaan we tijdens de landelijke stakingsdag dit (weer)
laten horen. Mag ik alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage al hebben
voldaan enorm bedanken? Met de vrijwillige ouderbijdrage organiseren we
de extra activiteiten. Op dit moment is er al 66% voldaan, via het nieuwe
Schookassa systeem. Mocht u de link niet hebben ontvangen, kunt u mailen
naar administratie-directie@obs-depiramide.nl
Allemaal een hele mooie novembermaand,
Denise Hassing, Directeur OBS de Piramide

Samen sturen op gedrag
Wij vinden een fijn schoolklimaat belangrijk. Het zorgt ervoor dat kinderen zich prettig voelen en tot leren
komen. We gebruiken hiervoor verschillende methodes door het jaar heen en aan het begin van het jaar is
er extra aandacht voor de groepsvorming. We leren kinderen gedrag aan en hierin goede keuzes te
maken.
Daarnaast is het ook belangrijk om duidelijke kaders te geven waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Zo zijn we ook duidelijk naar elkaar als, het gedrag wat vertoont wordt, ongewenst is. Soms gebeuren er ook
ongewenste gedragingen. Wij willen dat kinderen hiervan leren en dat dit afneemt. Als middel om dit gedrag
te sturen hebben wij een formulier ontwikkeld. Hierin staat het verschil benoemd tussen klein en groot
probleemgedrag. Klein probleemgedrag wordt in de klas opgelost, groot probleemgedrag vraagt andere
acties. Hiermee willen we bereiken dat de grenzen duidelijk aangegeven worden, dat kinderen leren
nadenken over zichzelf en ze leren ander gedrag te vertonen.
Als het formulier gebruikt wordt, zal het ook meegaan naar huis en vragen we u het gesprek aan te gaan
met uw kind. Daarna vragen wij het ondertekende formulier terug te geven aan de leerkracht.
Op deze manier hopen we samen verder te kunnen bouwen aan onze mooie school. Heeft u nog vragen,
kunt u contact opnemen met de IB-er van de bovenbouw: Linda Verschueren.

Enthousiaste/creatieve ouders gezocht workshops
Een tijdje geleden hebben wij in de nieuwsbrief een oproep gedaan voor het werven van enthousiaste en
creatieve ouders die een workshop willen leiden voor een groepje kinderen bij ons op school tijdens de
ateliers op vrijdag 17 en 24 januari 2020.
Er hebben zich inmiddels al een aantal enthousiaste ouders aangemeld, die hun kans zagen iets creatiefs te
gaan doen. Super leuk! We hopen dat er toch nog meer mensen zijn die een workshop willen geven. Het
hoeft niet ingewikkeld of iets unieks te zijn, het mag ook een techniek of vaardigheid zijn die kinderen niet
dagelijks op school krijgen. Denk aan solderen, breien, gutsen, beeldhouwen, houtbewerkingen, mozaïek,
schilderen, timmeren en figuurzagen.
Maar mocht u zelf niet het creatieve brein zijn, misschien kent u wel iemand anders die dat voor onze school
zou willen doen. Opa, oma, ooms, tantes, buren, vrienden… Iedereen is welkom!
Graag een mailtje sturen naar onderstaand mailadres. In de vorige nieuwsbrief stond er een verkeerd
mailadres, excuses daarvoor, hierbij het goede mailadres: w.van.der.meer@obs-depiramide.nl
We hopen op nog meer leuke en creatieve reacties.

Nieuws van de werkgroep communicatie
Enkele weken geleden is er een enquête gedeeld wat betreft de huidige communicatiekanalen.
Wij, de werkgroep PR en Communicatie, willen u bedanken voor uw deelname aan deze enquête!
Zoals u misschien al heeft geconstateerd is er naar aanleiding van deze enquête een actie uitgezet door de
werkgroep. De maandelijkse nieuwsbrief is via Parro niet goed leesbaar. Wij hebben dan ook het besluit
genomen om de nieuwsbrief vanaf nu per mail te versturen. Zo ook de informatie over evenementen, die
voor alle groepen van de school van belang is. Zodat u als ouders geen dubbele berichten krijgt in Parro en
informatie gemakkelijker terug te vinden is.

Pilot gang groepen 7 & 8
Zoals al eerder via Parro gecommuniceerd, is het op onze school al jaren gangbaar dat de ouders van de
kinderen uit álle groepen, mee naar binnen mogen bij de start van de ochtend en middag. Hier hebben wij
met de leerkrachten van groep 7 en 8 opnieuw over nagedacht. De pilot loopt vooralsnog erg goed en de
meeste kinderen zien wij zelfstandig door de gang naar de klas lopen, fijn! We houden u op de hoogte over
de eventuele keuzes die we maken via de nieuwsbrief.

Denkbeelden
Elke maand staat in de nieuwsbrief weer een nieuw voorbeeld van een DenkBeeld. Met behulp van
DenkBeelden maak je van een les een les een goede les. Een goede instructieles is efficiënt en biedt
voldoende mogelijkheden tot differentiatie en interactie tussen en met leerlingen. Met behulp van
DenkBeelden kun je de leseffectiviteit verhogen en zorg je voor betere leerprestaties bij alle leerlingen.
De Hoepel Een van de sterkste didactische strategieën tijdens de instructie is het zoeken naar
overeenkomsten en verschillen tussen bepaalde voorwerpen/personen/ contexten/gebeurtenissen. De
Hoepel is bij uitstek geschikt om deze strategie toe te passen tijdens de begeleidende inoefening.

Nieuws van de MR
Op 30 september vond de eerste MR vergadering van dit schooljaar plaats. Een kleine greep uit de
onderwerpen die we besproken hebben:
 Introductie nieuwe leden (Rowena Scheepers) en kennismaken Denise Hassing
 Update schoolplan
 Jaarplanning MR
 Resultaten enquête communicatie + voortgang en next steps PR & Communicatie plan
 Sociaal Veiligheidsplan inc. nieuwe gedragscode
 Herinrichting schoolpleinen
De notulen van deze avond vindt u op de pagina van de MR op de website van de school: https://obs-depiramide.nl/ouders-en-de-piramide/medezeggenschapsraad/
Tot slot wijzen we u er graag op dat al onze vergaderingen openbaar zijn en dat u van harte welkom bent
om deze een keer bij te wonen. Ook kunt u ons mailen met suggesties, klachten of ideeën via het algemene
MR email adres; mr@obs-depiramide.nl
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 4 november om 19.30 in de lerarenkamer.

Nieuwe materialen groepen 1-2
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het bekijken van de
materialen in de groepen 1-2. Alle materialen zijn weer gesorteerd
(rekenen, taal, motoriek etc.) en gelabeld, zodat ze door de kinderen
na gebruik zelf makkelijk op te bergen zijn in de juiste kast.
Ook hebben we nieuwe materialen mogen aanschaffen. Onder de
nieuwe materialen zijn veel materialen op het gebied van de
motorische en tactiele ontwikkeling. Deze helpen de kleuters de wereld
om hen heen te ontdekken en zijn een goede voorbereiding op onder
andere de schrijfmotoriek.
Voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben we ‘De
slimme kleuter kist’ aangeschaft. Een prachtige kist die samengesteld is met een grote diversiteit aan
materialen t.b.v. ruimtelijke vorming, logisch denken en bouwen.
Met de aanschaf van de nieuwe materialen bouwen we gestaag verder aan het creëren van een rijke
leeromgeving. Een betekenisvolle omgeving waarin de kinderen uitgedaagd worden tot leren. Een rijke
leeromgeving biedt kansen tot herhalen, verbreden en verdiepen van ervaringen en kennis van de actuele
thema-inhoud tijdens het (vrije) spel.

Hulp gevraagd 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

Kunst en cultuuronderwijs op de Piramide
We vinden dat cultuureducatie een belangrijk rol vervult in de ontwikkeling van kinderen.
Bij kunst en cultuuronderwijs denken we al snel aan creativiteit. Het is belangrijk dat de creativiteit van de
kinderen ontdekt en ontwikkeld wordt. Creativiteit is een belangrijke vaardigheid, een vermogen om vanuit
eigen bagage, op eigen wijze en onderzoekend te komen tot nieuwe en niet vanzelfsprekende ideeën,
oplossingen en resultaten. Met je eigen fantasie, op je eigen manier en door uit te proberen of te
onderzoeken, nieuwe ideeën, oplossingen, of dingen bedenken of maken.
Door kinderen in aanraking te laten komen met kunst- en cultuuronderwijs leren ze hun eigen talenten te
ontdekken en leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Zij leren dat er niet één manier is om de wereld te
bekijken, dat kunstenaars werken vanuit verschillende perspectieven, zij leren vaardigheden (21e -eeuwse
vaardigheden) die ze nodig hebben om te kunnen participeren in deze samenleving, waarin niks vaststaat
en elke dag anders kan zijn.
Kunst is ook belangrijk voor het kinderbrein. De hersenen moeten gestimuleerd worden op een hoger niveau.
Nieuwe inzichten krijgen en een andere kijk ontwikkelen. Laat je hersenen niet stil zitten (Professor Erik
Scherder, kunstfaatjes.nl).
Op De Piramide streven we naar het gelukkige kind, een kind dat zich kan ontwikkelen in een fijne en veilige
leeromgeving. Een kind dat zichzelf mag en kan zijn, een kind dat wil groeien en leert om zijn eigen creativiteit
te volgen, een kind dat op zichzelf durft te vertrouwen en zijn eigen pad durft te behandelen en in staat is
om te gaan met veranderingen en andere meningen. We denken dit te bereiken door o.a. kunsteducatie
aan te bieden op De Piramide.

We werken vanuit de 3 culturele competenties:
- Onderzoekend vermogen
- Creërend vermogen
- Reflecterend vermogen
De komende tijd werken we schoolbreed aan het onderzoekend vermogen van de kinderen.
Doelen:
- 01: Actief je zintuigen gebruiken om een voorwerp, gebeurtenis of object te verkennen
- 02: Experimenteren met verschillende technieken en materialen

Er zijn al verschillende groepen die die ermee aan de slag zijn gegaan. En de kinderen zijn erg enthousiast!

Intocht van Sinterklaas
“Ieder jaar organiseren wij voor alle kinderen van Vught, met een groep enthousiaste vrijwilligers
de intocht van Sinterklaas. We zijn hierbij afhankelijk van onze (lokale) sponsoren. Wie wil als
Vughtse onderneming/inwoner onze stichting een warm hart toedragen?” Email:
info@sinterklaasvught.nl t.n.v. Renske van Delden

“Zoals elk jaar is er weer een kleurwedstrijd. De kleurplaat is vanaf 1 november te downloaden op
onze website www.sinterklaasvught.nl “

Theater project jong & oud

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.
Via Parro kunt u heel makkelijk uw voorkeuren van privacy controleren. Hoe u dat moet doen kunt u hier terugvinden.
Alle andere vragen over Parro worden hier beantwoord.

