
 

     

 Nieuwsbrief extra nr. 5: 17 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. 

 
Er zijn inmiddels bijna vijf weken voorbij waarbij we op afstand het onderwijs verzorgen en samen 

met  jullie ouders, de kinderen ondersteunen om zich zo goed mogelijk te blijven ontwikkelen. Deze 

week hebben we extra individueel contact met de kinderen georganiseerd, naast de 

instructiemogelijkheden die de kinderen volgen.  

 
We hebben feedback van enkele ouders ontvangen en hier acties van gemaakt. De leerkrachten 

van de kleutergroepen zijn gestart met het maken van filmpjes voor de kinderen, zodat de kinderen 

naast de berichten, nog meer contact kunnen ervaren en mee kunnen doen met leuke activiteiten. 

Sommige kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn sneller klaar met de taken, zij kunnen altijd op eigen 

wijze verder met de 'mág-taken'. Ook hier hebben we nog eens naar gekeken.  

 
De begeleiding voor de kinderen met een leesdossier en extra begeleiding is gaan lopen. De 

kinderen van de groepen 8 hebben leuke creatieve filmpjes doorgestuurd voor de auditie van de 

eindmusical. Wat een talenten! We hadden deze week ook weer veel jarigen op school en er zijn 

weer tafeldiploma’s gehaald in de groepen 4. Wat een knapperds! De kinderen laten ons zien dat 

zij veel zelf kunnen, dat we vertrouwen mogen hebben in hun ontwikkeling. Dat ze mogen oefenen 

en proberen, want dat is leren. We proberen daarbij zo goed mogelijk te monitoren en te 

ondersteunen. En natuurlijk kijken we uit naar weer een school vol kinderen.  

 
De meivakantie staat voor de deur. Op dinsdag 21 april zal het kabinet laten weten of er een 

versoepeling in de maatregelen komt en of de scholen (deels) open gaan. We wachten de 

berichtgeving van het kabinet af en denken vast na over de verschillende scenario’s. Ook binnen 

ons bestuur STROOMM is dit onderwerp van gesprek. De bestuurder van STROOMM Robert-Jan 

Koevoets,  zal 2 dagen na de persconferentie een brief opstellen voor alle ouder(s) en verzorger(s) 

van de kinderen op de STROOMM scholen. Jullie ontvangen deze brief via Parro. Ons team komt 

op maandag 4 mei samen om de eventuele nodige acties uit te werken en vervolgens te 

communiceren. 

 



 
 

 
 

In deze nieuwsbrief extra nummer 5,  informatie over: 

 
• Het ‘Vakantie Doeboek’ 

• De opvang van kinderen met ouders in een vitaal beroep tijdens de meivakantie 

• Contact tijdens de meivakantie 

• Post voor ieder kind 

• Nieuws van de bieb 

• Ons schoolplein in het Brabants dagblad 

• Verzamelpunt voor vragen 

 

 

Het ‘Vakantie Doeboek’ 

 
De meivakantie start op maandag 20 april en loopt tot woensdag 6 

mei. Gedurende de meivakantie zijn de kinderen én de teamleden vrij. 

De leerkrachten van de groepen zullen via Parro laten weten wat de 

kinderen (als er behoefte is), aan lesstof kunnen doen tijdens de 

vakantie.  

Daarnaast hebben we binnen de STROOMM sc holen een ‘Vakantie 

Doeboek’ ontworpen.  

Via deze link kunt het het doeboek ophalen:  

Vakantie-doeboek OBS De Piramide.pdf     

 
Wij wensen iedereen veel plezier met het meivakantie doeboek. 
 

 

De opvang van kinderen met ouders in een vitaal 

beroep tijdens de meivakantie  

De opvang loopt tijdens de meivakantie gewoon door en wordt verzorgd door KDV ’t Kasteeltje. 

Aanmelding loopt via de bekende mailadressen: kdv@t-kasteeltje.nl  bso@t-kasteeltje.nl  info@t-

kasteeltje.nl 

 

https://obsdepiramide-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/i_hanegraaf_obs-depiramide_nl/EWSRm2h3UtRKgHFSCyvO9jQBCd65-2l9MkAUDnjv9wM9Zg?e=QY81ax
mailto:kdv@t-kasteeltje.nl
mailto:bso@t-kasteeltje.nl
mailto:info@t-kasteeltje.nl
mailto:info@t-kasteeltje.nl


 
 

 
 

 

Contact tijdens de meivakantie 
 

Voor velen is de start van de vakantie een moment van ontspanning, maar helaas is dat niet voor 

iedereen het geval. Linda Verschueren en Saskia van den Berg zijn de ib’ers  van onze school en 

zijn daarom in geval van nood beschikbaar voor ouders/verzorgers en kinderen via de mail. Zij zullen 

hun mail in ieder geval elke woensdag en vrijdag controleren op berichten van zorg omtrent het 

welzijn van de kinderen of de thuissituatie. De mailadressen van Linda en Saskia zijn: 

l.verschueren@obs-depiramide.nl en s.van.den.berg@obs-depiramide.nl.  

Hartelijke groet en hopelijk een fijne veilige vakantie.  

Linda Verschueren en Saskia van de Berg. 

 

Post voor ieder kind 

 
Voor alle kinderen van onze school: houd komende week de brievenbus goed in 

de gaten! 

 

 

 

Nieuws van de bieb 

De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je leerlingen géén lid zijn van de 

Bibliotheek! In de app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor kinderen tot en met 12 jaar, 

zoals Fien komt dat zien! van Harmen van Straaten en Alaska van Anna Woltz. Met de ThuisBieb 

willen de Bibliotheken iedereen die thuiszit, dus ook kinderen, een hart onder de riem steken in deze 

onzekere tijd. 

Hoe werkt de ThuisBieb? 

De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. De ThuisBieb-app voor iOS is nu beschikbaar in de 

AppStore. De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google 

Play. Wanneer de app is geïnstalleerd kun je het aanbod bekijken en titels selecteren. De app is in 

elk geval beschikbaar tot en met 10 mei. Meer informatie kun je vinden 

op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb. 

mailto:f.siebelt@obs-depiramide.nl
mailto:i.hanegraaf@obs-depiramide.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.edg.nl%2Furl.php%3Finfo%3DMVQ5akNqcmM2ME1MaWQ3M1VIWHh6Mi9Cb0xTLzFnNG5YU0xDOG45MXhvWXdLQk1rVkVVdkhSMXJLc3lxRGlJQ0k4aURRUWs5UGxDb0p1YWhTcHNkR3RvVm9oMXNoQ3U0VUJhWHNtcVAvSlFNSm1MRDdjMUFOb01nbko5T3NYQUNoYjVUSmxncTJuNVdiOFBReGpzeDBtQ0ZyTmRuL0xsTmgxQUxhNllMSm1nPQ%3D%3D%26L%3D8506%26F%3DH&data=01%7C01%7Ca.lausberg%40obs-depiramide.nl%7C4da5d52c6fa9418b855708d7daf169ce%7C0344d2a0d76a4082b3d2c6bff7d10fba%7C0&sdata=94%2FBVCn3coJkfm4KbdNe%2F0bk5%2BHNJ8DGlIo5l5Qtx%2BE%3D&reserved=0


 
 

 
 

Jeugdbibliotheek.nl  

Speciaal voor deze periode heeft de Bibliotheek ook extra luisterboeken beschikbaar gesteld voor 

kinderen die geen lid zijn van de bibliotheek. Deze zijn vrij toegankelijk via de LuisterBieb-app. Net 

als de voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek en Bereslim.  

Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books in de ThuisBieb nog veel meer e-

books lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk 

op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 

 

Ons nieuwe schoolplein in het Brabants 

Dagblad  
 

Wat een leuk artikel is er geplaatst, klik hier voor de link. 

 

 

 

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 andersoortige vragen zijn over de situatie waar we nu samen in zitten, kunt u 

deze stellen via vragen@obs-depiramide.nl 

We beantwoorden deze vragen zoveel mogelijk gestructureerd via de nieuwsbrieven of zo nodig 

individueel.  

 

 

Voor iedereen veel gezondheid en een fijne meivakantie! 

Met vriendelijke groet namens het team, Denise Hassing, Directeur OBS de Piramide 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.edg.nl%2Furl.php%3Finfo%3DMVQ5akNqcmM2ME1MaWQ3M1VIWHh6Mi9Cb0xTLzFnNG5YU0xDOG45MXhvWXdLQk1rVkVVdkhSMXJLc3lxRGlJQ0k4aURRUWs5UGxDb0p1YWhTcHNkR3RvVm9oMXNoQ3U0VUJhWHNtcVAvSlFNSm1MRDdjMUFOb01nbko5T3NYQUNoYjVUSmxncTJuNVdiOFBReGpzeDBtQ0ZyTmRuL0xsTmgxQUxhNllMSm1nPQ%3D%3D%26L%3D1090%26F%3DH&data=01%7C01%7Ca.lausberg%40obs-depiramide.nl%7C4da5d52c6fa9418b855708d7daf169ce%7C0344d2a0d76a4082b3d2c6bff7d10fba%7C0&sdata=1tlePQHcRlCT72Z0kxe33CgsCljnVKNsRWchfcK7eQw%3D&reserved=0
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/minder-stenen-en-meer-groen-op-vughtse-schoolpleinen-we-willen-kinderen-spelend-laten-leren~a17447c7/
mailto:vragen@obs-depiramide.nl

