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We hopen ook dat jullie as vrijdag komen
De Piramide gaat in een optocht door de wijk.
Het belooft een spektakel vol plezier.
Zoals we weten krijgen we een nieuw groen schoolplein. De financiering
is rond en de realisatie hiervan gaat vanaf maart 2020 starten. Welke
Allemaal een hele fijne carnavalsvakantie,
(korttijdelijke) aanpassingen dit met zich meebrengt, communiceren we
op tijd, via Parro.
Met vriendelijke groet,
Denise Hassing, directeur OBS de Piramide
We maken ons op voor carnaval en we hebben er al veel zin in. Er wordt
druk geoefend voor de maandviering aanstaande woensdag en deze
krijgt zo te zien en te horen ook een carnavalesk tintje.
We hopen ook dat jullie komende vrijdag komen kijken: De Piramide
gaat in een optocht door de wijk. Het belooft een spektakel vol plezier!
Allemaal een hele fijne carnavalsvakantie, met vriendelijke groet,
Denise Hassing, directeur OBS De Piramide

Gymwissel na carnavalsvakantie
Vanaf maandag 2 maart zullen de gym dagen voor de groepen 3 t/m 8 wisselen. In onderstaand schema
ziet u wanneer uw kind gaat gymmen in de perioden van 2 maart tot het einde van dit schooljaar.
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Even voorstellen…
Hallo allemaal.
Aangezien jullie me nog niet kennen, wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is
Marjon de Werdt en vanaf 18 februari ben ik als stagiaire op dinsdag in groep 6A te
vinden bij juf Marjolein.
Ik ben dit schooljaar begonnen met de opleiding Pabo op hogeschool De Kempel in
Helmond. Een aantal jaren geleden heb ik mijn diploma onderwijsassistent behaald en
heb dus al een beetje ervaring in het onderwijs.
Naast school ben ik in het weekend te vinden in de bediening bij hotel Van der Valk Vught –
‘s-Hertogenbosch. Zelf woon ik in Rosmalen en maak ik nog tijd vrij voor mijn hobby’s turnen en paardrijden.
Ik heb er veel zin in en als er nog vragen zijn kunnen jullie altijd bij me terecht.

Hallo allemaal! Mijn naam is Isabelle Verbiesen. Ik ben 21 jaar oud
en woon in Tilburg. Ik studeer de PABO op Hogeschool De Kempel
in Helmond. Dit is nu mijn 3de jaar. Ik vind het in mijn vrije tijd leuk
om te volleyballen en te lezen. Ik heb veel zin in deze stage! Jullie
zullen mij het komende half jaar zien in groep 8b. Dit zal op de
maandag en de dinsdag zijn.

Cultuureducatie:
Theaterjaar!
Elk jaar staat er in Vught op meerdere scholen een
kunstdiscipline centraal, dit jaar is de discipline 'theater'.
Zoals al eerder vermeld werken wij op De Piramide
samen met Plaza cultura, de marktplaats van
cultuureducatie. Zij hebben weer een mooi
programma gemaakt waarbij alle groepen naar een
voorstelling mogen gaan kijken.
Vooraf aan de voorstellingen wordt er in de groepen
aandacht besteed aan het theaterprogramma en de
voorstelling.
De voorstellingen
Groepen 1-2 gaan naar Op zoek naar het
huilmeisje van theatermaakster Malou van Sluis (2-3-4
maart 2020) in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg
Groepen 3-4 bezoeken Trollenjong van Sanne Zweije/BeLIEF (17 maart 2020) in Theater de Speeldoos
Groepen 5-6 beleven Het dier, het dier en het beestje van Theater Artemis (14 april 2020) in de
Verkadefabriek in Den Bosch
Groepen 7-8 zien Anne, 10 jaar, wil graag opgehaald worden van WildPark in Theater de Speeldoos.
Helaas lukt het niet deze voorstelling in de periode maart-april in te plannen in De Speeldoos. Daarom
opteren we nu voor een datum in mei.
De voorstellingen zijn allemaal op locatie en de leerkracht van uw zoon en/of dochter zal hiervoor nog een
vrijwilligersverzoek
voor
het
vervoer
heen
en
terug
uitzetten
op
Parro.
De exacte datum en de tijd zal daarop vermeld worden.
We kijken uit naar deze leuke voorstellingen en we hopen dat het een mooie beleving voor de kinderen gaat
worden.

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

Kunstlessen met een vleugje geschiedenis

Schoolvoetbaltoernooi

Tennis

Try Out–sports, art & creation

Zwembad AquaAltena - discoavond
Mijn naam is Frank van den Hogen (vader van Julia 7B, Finn 5A en Nina 5B). Veel van jullie kids heb ik zwemles
gegeven bij Laco in Vught. Sinds 1 jaar ben ik verantwoordelijk voor Zwembad AquaAltena in Andel. Op
zaterdag 29 februari wordt voor alle jeugd van de gemeente Altena een discoavond georganiseerd. Via
deze weg mag ik ook alle kinderen van OBS De Piramide hiervoor uitnodigen. Zij moeten wel minimaal in het
bezit zijn van een B diploma.
- Tijd 18.30-21.00uur, er is een DJ en een stormbaan aanwezig. Super leuk!
- Entree is € 7.00 en met het entreebewijs kunnen ze dan een ijsje krijgen in de horeca.
Zie facebook pagina Optisport AquaAltena, in december vorig jaar hebben we deze avond ook
georganiseerd dus daar kun je wat foto’s zien om een indruk te krijgen. Ik hoop veel kids uit Vught te kunnen
verwelkomen op zaterdag 29 februari.

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.

