
 

     

 Nieuwsbrief extra nr. 4: 9 april 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. In de 4e week van het 

onderwijs op afstand is er weer hard gewerkt door kinderen, ouders en teamleden. Het onderwijs 

op afstand verloopt steeds soepeler en we horen terug dat het iedere dag steeds beter gaat. 

Vorige week week hebben we met ons team afgesproken om deze week ieder kind goed te zien 

en de momenten van extra instructies verder uit te bouwen. De externe medewerkers zijn ingezet 

op de specifieke hulpvragen van enkele kinderen. We zien dat alle kinderen ontzettend hard 

werken en we zijn zo trots op hen! In deze nieuwsbrief extra nummer 4, informatie over:  

• Wat een verrassing!  

• De organisatie van de kinderen met leesproblematiek  

• Meivakantie van maandag 20 april tot woensdag 6 mei  

• Vught beweegt!  

• Het nieuwe groene schoolplein is klaar  

• Verzamelpunt voor vragen 

 

Wat een verrassing! 

We lazen een grote brief op de deur en toen we binnen kwamen werden we verrast: wat een grote 

lange vlaggenlijn! We hebben begrepen dat héél veel kinderen van onze school een vlag hebben 

geknutseld voor alle medewerkers van de school om te bedanken voor hulp en inzet. Deze 

vlaggenlijn is opgehangen door ouders in onze school. Wij waarderen dit enorm, wat ontzettend 

lief van jullie, dank je wel! 

 



 
 

 
 

 

 

De organisatie van de kinderen met 

leesproblematiek 

Voor een aantal kinderen van onze school is het belangrijk om de ingezette ondersteuning op lezen 

en/of spelling voort te zetten of extra ondersteuning op te starten naar aanleiding van de 

toetsgegevens van februari. We hebben deze week de organisatie hiervan uitgerold zodat de 

kinderen met een leesdossier, ook in de periode van het onderwijs op afstand, goede begeleiding 

krijgen en het leesdossier geen vertraging oploopt voor de toekomst. 

Een aantal leerkrachten gaan dit middels videobellen begeleiden: 

- Groep 6a: Meester Arno op woensdag, meester Anno op dinsdag  

- Groep 6b: Meester Arno op woendag, meester Anno op dinsdag  

- Groep 7a: Meester Anno op dinsdag, meester Peter op maandag  

- Groep 7b: Meester Peter op maandag en dinsdag  

De leerkrachten die de extra ondersteuning bieden, spreken met de leerkrachten een handige tijd 

af en zullen de betreffende kinderen uitnodigen voor een online les via Google Meets. Daarin zullen 

zij in kleine groepjes van 2 of 3 kinderen werken met de teksten van Nieuwsbegrip voor technisch 

lezen. Met de Paasdagen zullen de begeleidingsdagen vervallen en natuurlijk ook in de 

meivakantie. We kunnen nog niet veel verder kijken ten aanzien van de opening van de scholen, 

maar hebben ervoor gekozen om dit plan toch al op te zetten. 



 
 

 
 

 

Meivakantie van maandag 20 april tot woensdag 6 

mei 

Van enkele ouders hebben we vragen gekregen op welke wijze de meivakantie vorm krijgt nu we 

werken vanuit het onderwijs op afstand.  

De meivakantie start op maandag 20 april en loopt tot woensdag 6 mei. Gedurende de 

meivakantie zijn de kinderen én de teamleden vrij, daar gaat niets aan veranderen. Wel gaat onze 

school op vrijdag 17 april, een ‘Vakantie Doeboek’ aanbieden. Dit ‘Vakantie Doeboek’ is via de 

website en Parro te openen. De leerkrachten van de groepen zullen daarnaast via Parro laten 

weten wat de kinderen, aan lesstof kúnnen doen tijdens de vakantie. Bijvoorbeeld het afmaken 

van Gynzy taken.  

We hopen dat het ‘Vakantie Doeboek’ én de ‘mág-taken’, de gezinnen die hier behoefte aan 

hebben, kunnen ondersteunen tijdens de meivakantie.  

Hopelijk zien we elkaar dan weer op woensdag 6 mei; dit zal op dinsdag 21 april duidelijk worden. 

 

Vught beweegt! 

 



 
 

 
 

 

Het nieuwe, groene schoolplein is klaar! 

Afgelopen week is de laatste beplanting aangebracht en zijn de graszoden gelegd door de firma 

Dolmans Landscaping Group. Volgende week zal de eind inspectie plaatsvinden en wordt het plein 

opgeleverd. Wat is het mooi geworden!  

Een plek waar we, als we straks weer naar school gaan, vanuit nieuwsgierigheid kunnen ontdekken, 

creatief kunnen spelen en buitenlessen kunnen volgen. Waar we plezier gaan hebben, leren over 

de natuur en samen zorg dragen dat alles fijn kan groeien. Een schoolplein voor de toekomst! 

 

 

 



 
 

 
 

 

Verzamelpunt voor vragen 

Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te communiceren. Mochten jullie vragen 

hebben over het onderwijs van uw kind, stel deze vraag via Parro aan de leerkracht van de groep 

van uw kind. Als er ander soortige vragen zijn 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor iedereen veel gezondheid, een fijn paasweekend met elkaar en tot volgende week! 

Met vriendelijke groet, namens het team  

Denise Hassing, directeur OBS de Piramide 

mailto:vragen@obs-depiramide.nl

