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nieuwsbrief

Wat een geweldige tijd komt eraan, die decembermaand! Ik zie kinderen
verkleed in pietenkleding en hoor gesprekken over de surprises die gemaakt
gaan worden. We denken na over het sinterklaasfeest, de kerstsfeer, de
komende maandviering en onze gezamenlijke kerstviering. En tussen het
plezier en de spanning door, zijn we in de hele school allemaal lekker aan
het leren.
De afgelopen studiedag van 7 november hebben we met ons hele team
ingevuld met de missie en visie van onze school. We hebben nagedacht
over onze kernwaarden en opnieuw gekeken naar de gelukspijlers. We gaan
er visiebouwstenen op zetten, welke zullen leiden tot een duidelijk bouwwerk
in de vorm van een piramide. We hebben de ambitie om dit eind februari
klaar te hebben. Ik zou het leuk vinden om begin februari met een groepje
ouders over dit bouwwerk te sparren. Ik zal een oproep via Parro uitzetten.
Fijn dat we elkaar samen gesproken hebben met de oudergesprekken
vorige week. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen zelf leren
nadenken over hun eigen ontwikkeling. De IK-rapporten hebben de
kinderen zelf ingevuld en geven een beeld weer over de persoonlijkheid en
de kinderen. De komende periode mogen ze het laten groeien en wij helpen
hen daarbij.
We zijn op school volop bezig met onze nieuwe digitale rapporten, die in
maart 2020 voor de eerste keer meegaan. De rapporten van de
voorgaande schooljaren worden in de rapportmap bij elkaar gehouden,
samen met CITO uitslagen en IK-rapporten. Het rapport is van het kind en
voor het kind. Het belooft een mooi geheel te worden.
Wat een mooi plan hebben we mogen ontvangen voor ons nieuwe groene
schoolplein. Jullie hebben het vast al zien hangen in de hal. Verderop in deze
nieuwsbrief meer hierover. Onze groep 7 en 8 leerlingen maken zich op voor
de ‘Voortgezet Onderwijs markt’ volgende week, spannend! De diverse
scholen presenteren zich in de klassen van de Piramide. Een goede
voorbereiding op je keuze is belangrijk en we hopen dat deze avond hieraan
bijdraagt.
Ik wens iedereen een hele fijne decembermaand toe!
Denise Hassing, directeur OBS de Piramide

AED – OBS de Piramide
Begin november is er aan de buitenzijde van de hoofdingang
van OBS de Piramide een AED apparaat opgehangen. Deze
AED is mogelijk gemaakt door Stichting HartVeilig Den Bosch.
Een stichting die zich inzet om meer AED’s toegankelijk te
krijgen in buurten.
Een AED apparaat kan een leven redden. Het is daarom
belangrijk dat er op verschillende strategische plaatsen in de
wijk goed bereikbare AED’s hangen. OBS De Piramide is hier een
goede plaats voor en veel mensen in de wijk kennen dit
gebouw en kunnen het makkelijk vinden.
Indien er sprake is van een hartstilstand vergroot het snel starten
van een reanimatie en inzetten van een AED de
overlevingskansen van het slachtoffer. In Nederland wordt er
gewerkt met het reanimatie oproepsysteem van HartslagNu. Er wordt naar gestreefd dat er overal in
Nederland binnen 6 minuten hulp geboden kan worden door zogenaamde burgerhulpverleners en AED’s.
De AED is aangemeld bij het oproepsysteem van HartslagNu en kan dus door burgerhulpverleners opgehaald
worden indien zij daartoe worden aangestuurd door de meldkamer van 112. De bedrijfshulpverleners van
OBS de Piramide en ’t Kasteeltje kunnen de AED ook uit de kast halen indien dat nodig is.
Hoe werkt het oproepsysteem?
Iemand wordt onwel en 112 wordt gebeld. De centralist stelt vast dat het mogelijk gaat om een hartstilstand
en de ambulance wordt gestuurd. Tegelijkertijd roept HartslagNu burgerhulpverleners in de buurt van het
slachtoffer op om een AED te halen, of om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met de reanimatie
totdat de ambulance er is.
Indien u zelf in het bezit bent van een geldig EHBO of BHV diploma dan kunt ook u zich aanmelden als
burgerhulpverlener bij HartslagNu.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat Vught weer net iets veiliger wordt gemaakt. Kijk voor meer informatie
op de site van hartslagnu.nl

Sinterklaas is in het land!
Op donderdag 5 december brengt de Sint onze
school een bezoek. De kinderen gaan hem om
8.30 uur ontvangen aan de Aloysiuslaan. U bent
allen
welkom
om
te
komen
kijken.
Vanwege de drukte vragen wij u wel om aan de
overkant van de Aloysiuslaan te gaan staan en
géén fietsen te plaatsen op de stoep bij het
onderbouwplein.
Om 12.00 uur gaan we in de klassen lunchen.
Hiervoor brengen de kinderen zelf een
lunchpakketje en drinken mee. Hier mag ook wat
lekkers bij zitten, zoals bijvoorbeeld een eierkoek.
(Let op: er worden dit jaar dus geen
pannenkoeken gebakken.)
De kinderen dienen deze dag gewoon een fruithapje mee te nemen. Aangezien we deze dag een
continurooster draaien zijn de kinderen om 14.00 uur uit.
Wij wensen iedereen een hele fijne Sinterklaastijd!

Glühwein op het schoolplein
Wij zijn op zoek naar ongeveer 6 vuurkorven, voorzien van hout, om
het plein gezellig en sfeervol te maken tijdens de kerstviering op
donderdag 19 december. Zo kunt u gezellig een glaasje glühwein
of warme chocomel komen drinken bij ons op de Piramide. Vorig
jaar was het erg geslaagd!
Mogen wij deze van u lenen? Wilt u deze dan vanaf woensdag 18
december op het bovenbouwplein naast de ingang zetten? Op
vrijdag 20 december kunt u deze weer ophalen.

Vergroening schoolpleinen
De school heeft een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van het Prins Bernard Fonds voor de
vergroening van de speelplaatsen. We zullen deze gelden met name gaan gebruiken voor het plein van de
onderbouw.
Op 25 september heeft er een inspirerend ontwerpatelier plaatsgevonden waarin leerlingen, ouders en
leerkrachten hun wensen kenbaar hebben kunnen maken. Jacqueline van der Lubbe van Green & So is met
onze input aan de slag gegaan
en heeft een ontwerptekening
gemaakt. Maandag 4 november
heeft
ze
haar
ontwerp
gepresenteerd.
Het
ontwerp
hangt bij de ingang van de
onderbouw en in de aula. We zijn
er heel blij mee en kunnen niet
wachten tot het gerealiseerd
gaat worden.
Na alle waarschijnlijkheid zullen
we het ontwerp vroeg in het
voorjaar 2020 gaan uitvoeren.

Nieuwbouw aan de van de Pollstraat
Op de plek waar nu zaal Schoonveld staat (van de Pollstraat) zullen 16 appartementen en 4 woningen
gebouwd gaan worden. Zoals het er nu uitziet zal half december gestart worden met de sloop. Het streven
is om de appartementen en woningen januari 2021 op te leveren.
We hebben als school contact gehad met de aannemer over de veiligheid rondom en bereikbaarheid van
de school tijdens de sloop en de bouw. De bouwplaats gaat afgeschermd worden door dichte schotten en
netten. De school blijft goed bereikbaar. Er kan echter geen gebruik meer gemaakt worden van de
parkeerhavens aan de van de Pollstraat en het parkeerterrein aan de van Heeswijkstraat.
Het bouwbedrijf heeft met ons afgesproken dat de ouders en kinderen van de school zo min mogelijk overlast
zullen ondervinden.

Kinderkoor V-kids
Houd jij van zingen en dansen (net als Kinderen voor Kinderen)? Dan is
kinderkoor V-Kids echt iets voor jou. Onder leiding van Odette Sorber schrijf je met het koor eigen nummers,
nemen jullie deze op in de studio, wordt er een CD van gemaakt en treden jullie op, op verschillende podia
in en om Vught. De jaarproductie wordt afgesloten met de show V-KIDS IN CONCERT waarbij de CD al
swingend en zingend gepresenteerd wordt.
Aanmelden + meer informatie:
www.musicare.info | kim@musicare.info

Kerstkoor Heilig Hart Kerk
Net als voorgaande jaren zal met Kerstmis de gezinsviering op 24 december om
19.00 uur in de Heilig Hartkerk in Vught opgeluisterd worden door het
kinderkerstkoor. De kinderen van de basisscholen zijn van harte uitgenodigd om
mee te zingen in het koor. De repetities hiervoor zijn op vrijdagavond 6, 13 en 20
december van 18:30-19:25 uur in de kerk.
Aanmelden kan via: kerstkoor.edithstein@yahoo.com

Sinterklaasfeest

Turnvereniging Prins
Hendrik

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. Wilt u wijzigingen doorgeven doe dit bij voorkeur per mail. Alle andere vragen over Parro
worden hier beantwoord.

