
 

     

 Nieuwsbrief extra nr. 2: 27 maart 2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ten tijde van de schoolsluiting in deze bijzondere situatie, zal ik jullie steeds informeren via een nieuwsbrief, 

zodat alle informatie en communicatie vanuit onze school, goed bij jullie terecht komt. Parro blijven we ook 

gebruiken voor contact via leerkracht en ouders. 

Allereerst wil ik nogmaals grote waardering uitspreken voor alle ouders van onze school. Ons team begeleidt 

de kinderen op afstand en jullie van dichtbij. Daarbij doet iedereen wat er kan en lukt. Petje af! 

We snappen dat er veel op jullie af is gekomen. Een ritme opbouwen in het thuiswerken en/of het draaien 

van extra diensten én de begeleiding van de kinderen met het schoolwerk, is zoeken. We hebben jullie de 

eerste week overladen met berichten, mede ook omdat we onze eigen vorm moesten zoeken. We proberen 

nu de berichtgeving te doseren, nu het fundament goed staat en iedereen de weg heeft gevonden met de 

weektaken in Yurls, Classroom en de mogelijkheden in Hangouts.  

En natuurlijk grote waardering voor de kinderen van onze school. We zijn trots op jullie! We zien grote 

zelfstandigheid, prachtig knutselwerk van de kleuters, vragen worden gesteld, op afgesproken 

contactmomenten zijn de kinderen er, we zien geweldige foto’s voorbij komen, er worden kringgesprekken 

gevoerd zonder dat er door elkaar wordt gepraat, kinderen ondersteunen elkaar en werk wordt netjes 

(online) ingeleverd voor feedback. Knapperds! 

Bedankt ook voor de attenties die we deze week hebben mogen ontvangen op onze school. Een prachtige 

stoepkrijttekening voor de school, mooie tulpen, tekeningen in de bus en een lekkernij, dank je wel voor die 

gebaren.  

In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De organisatie van de begeleiding voor de kinderen met een arrangement 

• Een aanpassing van de tijden: wanneer is de leerkracht direct beschikbaar voor vragen 

• Annulering schoolreisje 

• Mediawijsheid 

• Eindtoets groep 8 gaat niet door 

• Move Vught blijft in beweging, bericht van MOVE 

• Verzamelpunt voor vragen 



 
 

 
 

 

De organisatie en begeleiding voor kinderen met een 

arrangement 

Sommige kinderen op onze school hebben een arrangement vanuit het samenwerkingsverband en krijgen 

op onze school extra ondersteuning. We hebben afgelopen week bekeken hoe de betreffende kinderen 

goed begeleid kunnen worden, in de nieuwe situatie.  

Er is afgesproken dat de externe medewerkers en juf Mieke die de betreffende kinderen begeleiden, vanuit 

de aansturing van onze IB’ers (juf Saskia en juf Linda) deze periode de begeleiding op afstand doorzetten óf 

verlengen als we straks weer naar school gaan. We hebben per kind hier gerichte keuzes in gemaakt. Als je 

namelijk extra begeleiding krijgt voor sociale omgang met elkaar, is de begeleiding in de nieuwe situatie niet 

constructief. Dan hebben we ervoor gekozen om de periode van begeleiding te verlengen. Als je 

begeleiding krijgt voor je didactische ontwikkeling hebben we ervoor gekozen om deze door te zetten in de 

nieuwe situatie. 

Met de externen en juf Mieke, de ouders en de kinderen zijn inmiddels alle afspraken gemaakt. Juf Mieke 

heeft nog tijd over en gaat deze inzetten voor de kinderen die wat extra’s nodig hebben, omdat deze 

periode hierom vraagt.  

Met bovenstaande interventies willen we organiseren dat álle kinderen van onze school, zich zo goed 

mogelijk kunnen blijven door ontwikkelen, in deze nieuwe situatie. 

 

Een aanpassing van tijden; wanneer is de leerkracht 

direct beschikbaar voor vragen 

Vorige week hebben we jullie geïnformeerd over de twee momenten van beschikbaarheid (van 10.00-11.00 

en van 14.00-15.00 uur). Op die momenten is er zeker een leerkracht beschikbaar voor bijvoorbeeld vragen 

via Hangouts, mogelijkheid tot videocall inplannen, Hangouts instructie voor de groep of een kleine groep, 

of bijvoorbeeld een motivatiepraatje.  

We hadden gekozen voor twee tijden, één in de ochtend en één in de middag, ook omdat we dachten dat 

ouders wisselen in dagdelen. Wij ervaren na deze week dat de kinderen vooral in de ochtend met het 

thuiswerk bezig zijn. In de middag komen er weinig vragen.  

Om die reden hebben we ervoor gekozen om vanaf volgende week de beschikbaarheidstijden te plannen 

van voor de onderbouwgroepen 1 t/m 4 van 9.00-11.00 uur en voor de bovenbouwgroepen van 10.00-12.00 

uur. 

Buiten deze tijden is het ook mogelijk om een vraag via Hangouts te stellen, alleen kan het zijn dat je daar 

niet direct een antwoord op terug krijgt. 



 
 

 
 

 

 

Annulering schoolreisje 

Het schoolreisje naar de Efteling, wat gepland stond op 9 april 2020, kan helaas niet doorgaan. Afhankelijk 

van het verloop van de maatregelen die getroffen worden of gaan worden, zal een nieuwe datum worden 

gekozen. Hierover informeren we jullie op een later moment. Bij deze willen we in ieder geval de ouders die 

zich hadden opgegeven als begeleider, bedanken voor hun aanmelding. Wordt vervolgd! 

 

Mediawijsheid 

Omdat we op dit moment veelal online communiceren met elkaar, willen we graag ook wijzen op de 

mediawijsheid die ervoor zorgt dat alles in prettige sfeer blijft verlopen. We ervaren in de groepen 1-2-3 geen 

problemen, hier gaat alles goed zoals het nu gaat.  

Voor de groepen 4 t/m 8 ervaren we dat de kinderen, natuurlijk vanuit enthousiasme, soms alle kanten uit 

kunnen gaan.  

Afspraak: De chat functie in Hangouts is bedoeld om te communiceren met elkaar over het schoolwerk en 

eventueel elkaar te helpen.  

Momenteel worden er namelijk in enkele groepen de hele dag berichtjes geplaatst, geen vragen. Dit leidt 

af. Ook hebben we gezien dat er soms een onaardig bericht wordt geplaatst, dat is natuurlijk al helemaal 

niet de bedoeling. 

We willen de chatfunctie blijven gebruiken en niet uit hoeven te gaan zetten.Fijn als jullie de afspraak 

betreffende de chatfunctie, goed willen bespreken met de kinderen. Bedankt alvast! 

 

Eindtoets groep 8 

We zijn afgelopen week verrast dat de eindtoets groep 8 dit schooljaar op alle basisscholen, niet doorgaat.  

Het schooladvies is bindend voor plaatsing op het voortgezet onderwijs, maar mocht een kind op de 

eindtoets een hogere score halen, kan het schooladvies omhoog worden bijgesteld. In zo’n geval volgt er 

altijd een gesprek met ouders en school. 

Doordat er geen eindtoets wordt afgenomen op alle basisscholen dit jaar, kan dit jaar het schooladvies niet 

bijgesteld worden. We hebben geen beloftes gedaan naar kinderen, onze schooladviezen zijn helder 

geweest, maar willen jullie dit wel graag laten weten. 



 
 

 
 

 

Blijven bewegen is heel belangrijk! 

 

Zeker tijdens deze coronacrisis, waarin het extra belangrijk is om fit en gezond te blijven. Daarnaast loert de 

inactiviteit om de hoek, nu velen van ons een heel andere dag invulling hebben. 

Eén ding staat vast. Niemand kan op dit moment deelnemen aan georganiseerd sportaanbod. 

Dat betekent dat we het zelf moeten doen. Maar wat ga je doen? Je kan lekker een stukje fietsen, wandelen 

of hardlopen. Bij voorkeur alleen! Maar misschien wil je lekker wat oefeningen/activiteiten thuis doen? Alleen 

wat ga je dan doen? MOVE Vught heeft een aantal beweegtips en -ideeën voor je verzameld. Kijk snel op 

https://ssnb.nl/vught/beweegtips/ voor alle beweegideeën. 

 

Verzamelpunt voor vragen 

Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te communiceren. Mocht u vragen hebben over het 

onderwijs van uw kind, stelt u deze vraag via Parro aan de leerkracht van de groep van uw kind. Als u ander 

soortige vragen hebt over de situatie waar we nu samen inzitten, kunt u deze stellen via                         

vragen@obs-depiramide.nl 

We beantwoorden deze vragen zo veel mogelijk gestructureerd via de nieuwsbrieven of zo nodig individueel.  

 

Met vriendelijke groet, namens het team van OBS De Piramide 

Denise Hassing, 

Directeur OBS de Piramide 

 

 

Voor iedereen veel gezondheid, tot volgende week!  
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