Belangrijke data
Maand
Ma 30 sept

Fietskeuring

Ma 30 sept

MR vergadering

Woe 2 okt

Start
KBW‘Reis je
mee?’

Beste ouders/verzorgers,

Woe 2 okt

Maandviering
3a, 5a, 6a 08.45

Za 5 okt

Dag vd leraar

Ma 7 okt

Tweedaagse gr7

Di 8 t/m do 10 okt Kamp gr8
Vr 11 okt

Herfstvakantie

Zo 27 nov

Ingaan wintertijd

b en 8b

Nieuws van de directie
Wat ben ik prettig begonnen op deze prachtige school! Ik ervaar veel
energie in het gebouw, een team van professionals met een groot hart
voor kinderen. Nieuwsgierige kinderen in de ochtend bij de deur, klaar
voor een mooie nieuwe dag. De komende tijd ga ik hard oefenen op
alle namen
en heb al veel ouders mogen ontmoeten, fijn!
De week is de week tegen pesten, ook onze school doet hieraan mee.
Zoals jullie weten staat de eerste weken van het schooljaar in het teken
van de groepsvorming. De week tegen pesten sluit hierop aan. Alle
kinderen, teamleden en ouders mogen zich veilig voelen in een school.
Want een fijne school maken we samen.
Ons schoolplein heeft een pannaveld gekregen en is officieel geopend
in de eerste week. Maar er staat meer op de planning: we gaan het
plein groener maken, meer ruimte voor ontdekkend spel. De eerste
afspraken zijn gemaakt. Ook kinderen en ouders denken mee en het
wordt vast prachtig. We hebben ook een watertappunt van de
gemeente mogen ontvangen (dank je wel!) en deze zal ook verwerkt
gaan worden. We houden jullie op de hoogte.
We zijn begonnen met onze nieuwe taalmethode STAAL en we zijn
enthousiast. De methode wordt dit schooljaar geïmplementeerd, zodat
iedereen er goed mee kan werken.
Na de gezamenlijke studiedag vinden er nu klassenbezoeken plaats in
de groepen en leren we iedere dag weer wat meer over het werken
met STAAL. Roy Voeten van Leerkracht & Co ondersteunt ons hierin.
Met af en toe een mooi najaarszonnetje, gaan we richting de
kinderboekenweek en de herfst. De voorbereidingen van het
schoolkamp van de groepen 8 en de verbindingsdagen van de
groepen 7 zijn in volle gang, de kinderen van de groepen 3a, 5a en 6a
maken zich op voor de maandviering. En ik begrijp dat de fietsen van
de kinderen echt klaar zijn voor de fietsenkeuring volgende week.
Prachtig allemaal, een mooie maand gewenst!
Met vriendelijke groet, Denise Hassing

Denkbeelden school
Elke maand staan in de nieuwsbrief weer nieuwe voorbeelden van DenkBeelden. Met behulp van
DenkBeelden maak je van 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 Cirkel
Nieuwe zaken die geleerd moeten worden, worden het beste onthouden als deze verbonden worden met
voorkennis of eerdere ervaringen. Je kunt bij deze fase bijvoorbeeld de Cirkel toepassen. Met dit DenkBeeld
gaan we brainstormen over een nieuw of bestaand onderwerp. Hierbij maken kinderen gebruik van eigen
voorkennis en van wat erover bekend is. Bij het invullen van de Cirkel wordt de woordenschat van de kinderen
flink uitgebreid.

De Kapstok
Met dit DenkBeeld gaan we onderwerpen of belangrijke inhouden sorteren of ordenen in categorieën of
groepen. Bij het invullen van de Kapstok wordt de woordenschat van de kinderen flink uitgebreid. Kinderen
kunnen op deze manier belangrijke informatie noteren en structuur geven aan de inhoud van de les,
bijvoorbeeld bij een les waarin meerdere spelling categorieën aan bod komen.

Cultuuronderwijs – ateliers op de Piramide
‘Cultuuronderwijs op de Piramide kan gezien worden als een reis. Een reis waarbij kinderen onderweg leren
betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven. We willen dat kinderen tijdens deze reis vooral plezier
beleven aan verschillende vormen van kunst en cultuur in en om de school, maar ook in de grote wereld. We
laten kinderen kennis maken met de verschillende disciplines, zoals drama, dans, muziek, beeldend, erfgoed,
media en film. Binnen deze disciplines werken we zowel procesgericht als doelgericht en zijn de gelukspijlers
onze leidraad.’
Dit is een passage uit ons het beleidsplan voor cultuuronderwijs. Om nog meer vorm te kunnen geven aan
onze visie en missie zullen we dit schooljaar starten met het werken in ateliers. De eerste ronde van twee
ateliers zullen plaatsvinden op vrijdag 17 januari en vrijdag 24 januari. Voor deze ateliers zijn we opzoek naar
ouders die tijdens deze momenten een workshop willen geven gericht op een bepaalde techniek. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan: solderen, dans, breien, haken, boetseren, fotografie, toneel, zang, textiel, grafische
technieken, schilderen, tekenen, stempelen, timmeren, licht en geluid, etc..
Wat wij hierin belangrijk vinden is dat het proces centraal staat. De groepen 1 t/m 8 zullen verdeeld worden
in 3 groepen.
08.45u – 10.00u

Groepen 1-2

10.45u – 11.45u

Groepen 6, 7 en 8

13.15u -14.45u

Groepen 3, 4, en 5

Bent u iemand of kent u iemand die een bepaalde techniek wil en kan geven tijdens één van de workshops.
Graag
een
mail
sturen
naar
Wendy
van
der
Meer:
w.v.d.meer@obs-depiramide.nl
We hopen op vele aanmeldingen om zo alle workshops te vullen met verschillende technieken.
Graag aangeven welke workshop u wil geven en voor welke groep(en). Ook zijn we opzoek naar ouders die
mee willen helpen tijdens de ateliers. Hierover volgt later nog een oproep.

Even voorstellen
Mijn naam is Paulien Vos, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Boxtel. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de
opleiding Onderwijsassistent en momenteel volg ik de opleiding Pabo op de Hogeschool de Kempel in
Helmond. Dit jaar loop ik op dinsdag stage in groep 8. Ik kijk ernaar uit om stage te komen lopen.
Mochten jullie vragen hebben dan kun je me opzoeken in groep 8!

Muziek safari
Alle Vughtse kinderen tussen de 8 en 17 jaar kunnen dit schooljaar gratis deelnemen
aan een muzikaal schoolreisje (Muziek Safari).
Op zondag 6 oktober gaan we op Muziek Safari naar Poppodium 013 waar alle kinderen o.a. een rondleiding
backstage krijgen, waar een muzikant ze vertelt over internationaal touren en je meer leert over muziek
streamen en produceren.
Kom je ook? Aanmelden kan door te mailen naar info@musicare.info.

Koning Willem 1 – Community Dag
Op zondag 29 september 2019 organiseert het Koning Willem I College de jaarlijkse
Community Dag van 11.30 – 17.00 uur. Dit is een feestelijk dagje uit voor het hele
gezin, van jong tot oud. De dag bestaat uit drie onderdelen: het Familiefestival, de
conferentie ‘Ouders in de Branding’ en het Koningszangfestival.
Op een speelse en informele manier kennismaken met onze school. Dat is het
voornaamste achterliggende doel van deze dag. Interessant voor toekomstige
studenten, hun ouders en andere familieleden, maar eigenlijk voor iedereen die
iets méér wil weten over het Koning Willem I College.
Familiefestival
Het Familiefestival is een dagje uit voor het hele
gezin. Met leuke activiteiten voor jong en oud. Zoals een nostalgische kermis en
themapleinen met zang, dans, sport en spel. Iedereen uit ’s-Hertogenbosch en
omgeving is van harte welkom om uitgebreid de sfeer te proeven. De toegang
is gratis.
Koningszangfestival en Ouders in de Branding
Vanaf 12.45 uur vindt in de Koningszaal het Koningszangfestival plaats. Diverse
koren laten zich van hun beste kant horen en iedereen mag komen luisteren.
Het programma varieert van kinderkoor tot klassiek. Ook vindt op deze dag de
conferentie Ouders in de Branding plaats, met als thema ‘Overtref jezelf, met
kracht en nieuwe moed’.

De sinterklaasbank
De Sinterklaasbank heeft zich als doel gesteld om kinderen die door armoede geen cadeau van Sint krijgen
van een cadeau te voorzien. Dit jaar kunnen wij 6.000 kinderen blij maken met een cadeau van Sint. Een
gezin kan zich niet zelf een cadeau geven maar dat gaat via een intermediair (bewindvoerder,
schuldhulpverlener, schoolleiding, onderwijzers, sociale wijkteam, maatschappelijk werk, vrijwilliger
Humanitas, etc.).
Jammer genoeg blijkt dat er nog een grote groep intermediairs is die niet op de hoogte is van de
Sinterklaasbank. Dat is de reden dat wij uw hulp inroepen.
Wij willen u vragen ons te helpen om uw vrijwilligers te attenderen op het bestaan van de Sinterklaasbank
zodat wij samen zoveel mogelijk kinderen in de groep “stille armoede” een mooie 5 decemberavond kunnen
geven.
Aanmelden kan tot 15 oktober aanstaande, of tot het aantal van 6.000 kinderen bereikt is.

Cricket4kids
In de herfstvakantie, op vrijdag 18 oktober, organiseert MOP jeugdcricket in samenwerking met de KNCB
(Koninklijke Nederlandse Cricket Bond) het Cricket4KIDS evenement.
Weet dat Cricket na voetbal wereldwijd
de meeste gespeelde sport is.
Helaas is de Cricket sport in Vught nog niet
zo bekend en daar willen we vanuit MOP
jeugdcricket verandering in brengen door
o.a. dit cricket4kids evenement te
organiseren.

MOVE – plein sportief
Plein Sportief, de naschoolse sport- en spelactiviteiten op
woensdagmiddag voor de kinderen uit Vught en Cromvoirt uit
de groepen 3 t/m 8.
Deelname is geheel gratis!

Speciaal voetbal event – 5 okt

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 en eventueel
aanpassen. Hoe u dat moet doen kunt u hier terugvinden. Alle andere vragen over Parro worden hier beantwoord.

