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Beste ouder(s) / verzorger(s),
De maand januari is voorbij gevlogen! Samen met het hele team
hebben we drie weken geleden de 2e missie visie avond doorlopen. Een
avond vol boeiende gesprekken met elkaar, over ons onderwijs en
waar we goed in zijn. En ook wat we nog willen en waar we over 4 jaar
staan.
We zijn een heel eind op weg en in februari zullen we onze laatste avond
vormgeven. Mochten jullie op donderdag 20 februari van 14.00-15.00
uur, samen met mij willen sparren over het missie visie bouwwerk van de
Piramide, stuur je me dan even een mailtje? Ik zou het fijn vinden om
met enkele ouders een mooi gesprek te organiseren. Mocht je als ouder
“nieuw” zijn op de Piramide nodig ik je van harte uit, want deze ouders
horen wij (extra) graag meedenken.
De eerste atelier dagen waren top. In de hele school volop activiteiten
om te ontdekken en te ontwerpen, lef te hebben en trots te zijn op de
resultaten van jezelf en de ander. We zijn super blij met ieder die deze
dagen mee vorm hebben gegeven. Heel veel ouders en
partners hebben activiteiten begeleid. We hopen dat jullie ook zo
hebben genoten van de stralende gezichten van de kinderen en willen
jullie nogmaals bedanken.
Juf Pien is met verlof, meester Peter gaat beginnen en de re-integratie
van juf Marijke verloopt naar verwachting. We hopen dat de griep aan
ons voorbij gaat zodat we na de stakingsdagen op 30 en 31 januari
stabiel kunnen doorwerken.
De groepen gaan zich in februari voorbereiden voor de toets ronde. Na
de toets ronde gaat het hele team samen de resultaten van onze
school bespreken en actiepunten voor de volgende periode
vaststellen. De schoolverlaters krijgen binnenkort hun advies, altijd een
speciaal moment.
Zoals bekend bestaat onze school dit schooljaar 25 jaar. We zijn dit
jubileumjaar gestart met de opening van ons pannaveld. De sint
verraste ons met een boek met 25 jaar foto’s en een schilderij met
pepernoten en ook carnaval krijgt een leuke twist. De rest van de
jubileumagenda is bijna klaar en we houden jullie op de hoogte.
Een fijne maand gewenst! Denise Hassing, directeur OBS De Piramide

Staken 30 en 31 januari
Onze school gaat op 30 en 31 januari dicht. Ons team realiseert zich dat jullie wederom de opvang moeten
regelen voor de kinderen. Wij snappen dat dit heel vervelend is. We willen jullie ook vragen om ons te steunen
en te helpen met het grote probleem in ons huidige onderwijs. Onze zorg, blijft grote zorg.
Na de kerstvakantie hebben we 3 vervangingen aangevraagd en voor alle drie hebben we vernomen dat
er geen vervangers beschikbaar zijn. Dit is wat wij meemaken. Het is in ons land niet meer vanzelfsprekend
dat de kinderen iedere dag goed onderwijs krijgen. We gaan met het team deelnemen aan manifestaties,
achterstallig werk wegwerken, nieuwe dingen ontwikkelen, nadenken over anders organiseren als we geen
vervangingen hebben etc.
Het tijdschrift Ouders van Nu heeft een petitie online
gezet die het kabinet oproept om structureel te
investeren in het primair en voortgezet onderwijs.
Het tijdschrift roept naast het tekenen van de
petitie, met hun kind een handje te tekenen. Deze
´handtekeningen´ worden samen met de petitie op
30 januari aangeboden aan het kabinet.
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
Na de stakingsdagen op 30 en 31 januari, staat onze
deur weer wagenwijd open voor jullie kinderen
waar wij het verschil voor willen en kunnen maken.
Wij hebben een prachtig vak.

Een applaus voor meester Hennie!
In de ochtend en in de middag, door weer en wind, kijkt meester
Hennie of alles rondom onze school veilig verloopt. Houdt iedereen
rekening met elkaar zodat we fijn naar school kunnen komen en naar
huis kunnen gaan? Maar ook voor een gezellig praatje of een aai over
de bol, meester Hennie staat er gewoon.
Meester Hennie, we zetten jou in deze regentijd, graag even in het
zonnetje!

Nieuws vanuit de MR
De laatste MR vergadering van 2019 vond plaats op 16 december. In januari heeft alweer de eerste MR
vergadering van het nieuwe jaar plaatsgevonden. Een kleine greep uit de onderwerpen die we in deze
vergaderingen besproken hebben:
·

Visie van de MR – wat voor MR willen we zijn

·

Update PR & Communicatie plan

·

Jaarverslag MR

·

Update herinrichting school

·

Gedragscode in relatie tot sociaal veiligheidsplan

·

Staking 30 en 31 januari

·

Procedure Schooladvies groep 8

De notulen van deze avond en de afgelopen vergaderingen vindt u op de pagina van de MR op de website
van de school: https://obs-de-piramide.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 17 februari om
19.30 in de lerarenkamer.

Pianoles op de Piramide
Ik ben Meline Martikjan, de moeder van Manè Martikjan (groep 1/2). In juli 2014
ben ik afgestudeerd aan het conservatorium in Tilburg en sinds 2012 geef ik
privé-pianolessen. In januari 2015 ben ik gestart met mijn pianopraktijk
‘Amábile’waar ik bij mij thuis les gaf. Vanaf januari 2020 geef ik les als zzp’er bij
MDM (locatie Theater de Speeldoos) en op OBS de Piramide. Tijdens de
pianolessen ga ik alle goede, leerzame methoden die ik door mijn eigen
docenten aangereikt heb gekregen en die voor mij hun waarde hebben
bewezen, toepassen. Naast pianolessen krijgen leerlingen ook kennis van
muziekgeschiedenis, muziektheorie en samenspel. Ik organiseer ook regelmatig
voorspeelavonden. Bij de intake bekijk ik het niveau van de leerling en pas ik
mijn lesmethode daar op aan. Uit diverse onderzoeken blijkt dat muziek maken
niet alleen leuk is, maar het de muzikaliteit van het kind stimuleert en een positief effect heeft op zowel zijn
intelligentie als sociale vaardigheden. Interesse of heeft u een vraag? Neem gerust contact met mij op:
m.martikjan@hotmail.com of 06-42390975.

Deun en Deinder - Dommelboarzedurp
Het
is
alweer
bijna
Carnaval!
In
Dommelbaorzedurp wordt dat voor de kinderen
altijd gestart met het evenement: Deun en Deinder
veur de Keinder. Dit evenement zal plaatsvinden
op zondag 9 februari 2020 in Jeugd- en
Jongerencentrum Elzenburg.
Het motto voor 2020 luidt: “Al 66 jaor un wèrrum
gevûûl”
Voor meer info: evenementen.dbd@gmail.com

Fãrã Margini kinderfestival
Op 21 maart aanstaande organiseren wij een
gratis kinderfestival in de Martinihal in Vught. Dit
Kinderfestival organiseren wij uit name van
Dommelboarzedurp, die dit jaar zijn 66 jarig
jubileum viert.
Aanstaande
21
maart
organiseert
reisgenootschap Fãrã Margini het grootste gratis
kinderfestival van Vught in de Martinihal. De reis zal
aanvangen om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Kinderen hebben gedurende de middag de kans om door
middel van nog niet eerder gepresenteerde activiteiten
zich grenzeloos te vermaken. Komen jullie ook?
Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door de
Boerenadel
van
Dommelboarzedurp,
Dommelboarzedurp, Jeugd Aktief en de JJ.

MOVE
Gratis sport- en spelactiviteiten van MOVE Vught, op
woensdagmiddag van 14.30-15.30 uur in sporthal
Elzenburg

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.

