
 

       

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De herfst staat al bijna voor de deur en we zijn fijn bezig op school. In alle groepen wordt al goed 

samengewerkt en geleerd en we zien dat kinderen steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

De afgelopen week hebben alle groepen aandacht besteed aan de Week Tegen Pesten. Er zijn mooie 

gesprekken gevoerd, ook met medewerking van externen, verbindingen gemaakt met onze gelukspijlers 

en er zijn groepsafspraken vastgelegd.  Een fijne school maak je samen! 

De Kinderboekenweek staat voor de deur. De hal van de school is omgetoverd tot een entree, waarbij 

het lijkt alsof we in de bieb zijn beland! Onze bieb boven heeft een transformatie ondergaan en er is een  

grote collectie nieuwe boeken opgenomen. Ook het uitleensysteem is vernieuwd, waardoor de kinderen 

nu ook zelf hun boeken kunnen registreren.  

Fijn dat we elkaar live hebben kunnen ontmoeten tijdens de startgesprekken, heel waardevol. We blijven 

vanuit de richtlijnen de gesprekken zoveel mogelijk telefonisch en online voeren, met beredeneerde 

uitzonderingen.  

Ik wil afsluiten met het delen van zorg. De afgelopen 5 weken hebben we in totaal 19 keer een aanvraag 

voor vervanging nodig gehad. We hebben dit  steeds met de vervanger uit de pool of zelf kunnen 

oplossen, door intern de ondersteuners, ib of directie voor de groep te zetten. Hierdoor hebben we geen 

groepen naar huis hoeven sturen. We voelen echter wel beklemmingen ontstaan, mede omdat we vanuit 

ons protocol geen groepen kunnen samenvoegen. We horen dat het druk is met aanvragen. Richting de 

toekomst kan het voorkomen dat we het niet op kunnen lossen, wanneer er een medewerker van onze 

school thuis moet zijn vanuit de richtlijnen corona of anders. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk 

communiceren via Parro, zodat u de opvang van uw kind via uw netwerk kunt oplossen. De opvang kan 

namelijk niet op school. Tijdens de afgelopen MR-vergadering hebben we bovenstaande zorg samen 

besproken. We hebben geconcludeerd dat het uitgangspunt (onderwijs)kwaliteit blijven bieden, centraal 

staat.  Dat betekent dat wij ook verder nadenken over het onderwijs op afstand en dit momenteel ook 

organiseren voor de kinderen die in quarantaine moeten. Ik heb ook  vragen gekregen om in nood ouders 

voor de groep te gaan zetten, helaas kunnen we hier niet op ingaan, ook na uitvoerig overleg met de 

MR. Mochten er vragen zijn ten aanzien van bovenstaande, stel ze gerust. 

Ik wens iedereen een fijne gezonde oktobermaand.  Met vriendelijke groet, Denise 

 



 
 

 
 

Belangrijke data 

Woe 30 sept t/m vr 9 okt 

Kinderboekenweek 

Ma 19 okt t/m vr 23 okt  

Herfstvakantie 

Zo 25 okt  

Ingaan wintertijd 

 

ICT ontwikkelingen 2020 

Het team van De Piramide is dit jaar vlak voor de zomervakantie overgegaan naar het zogenaamde 

‘Cloudwerken’ en de inhoud van de oude schoolserver is overgezet naar een nieuwe omgeving. 

STROOMM heeft er voor gekozen om alle scholen met Microsoft 365 te laten gaan werken. Wij doen dit 

onder begeleiding van IT partner Heutink. Wij zijn inmiddels de derde school die over is. 

Dit nieuwe schooljaar zijn we ook overgestapt op een nieuwe digitale leer- en werkomgeving voor de 

leerkrachten en leerlingen. Wij hebben er voor gekozen om te gaan werken met MOO: Mijn Omgeving 

Online. Het grote voordeel is dat er voortaan nog maar op 1 manier ingelogd hoeft te worden op school, 

maar ook thuis. Wij verwachten dan ook dat wij hierdoor voor de komende jaren op de meest efficiënte 

manier gebruik maken van ICT. 

 

Verkeersveiligheid rondom de school  

De afgelopen weken laten ons zien dat er aanscherpingen nodig zijn ten behoeve van de verkeersveiligheid:  

- We stimuleren om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen, dit om de verkeersstroom te 

beperken. Dit gaat goed, er komen veel kinderen op de fiets of lopend. De kinderen maken gebruik van de 

juiste plekken om de fiets te parkeren en lopen met de fiets aan de hand op de stoep. Het fiets-opstappunt 

bij de bovenbouw met bijbehorende fietsrichting wordt goed gebruikt. Sommige kinderen gaan toch gauw 

tegen de richting in, maar we zien dat de kinderen steeds beter de goede keuze maken. 

- We maken gebruik van drie in-/uitgangen, inlooptijden en verschillende eindtijden. Dit gaat goed, we zien 

dat door het openen van het tweede poortje op het onderbouwplein, ouders ook verspreider kunnen staan 

wachten en hierdoor beter de anderhalve meter kunnen waarborgen. Voor de hoofdingang is dit moeilijker, 

daarom gaan de kinderen van groep 5A vanaf morgen door de ingang van het bovenbouwplein. De 

hoofdingang wordt vanaf dan gebruikt door groep 4 en groep 7A. 

 



 
 

 
 

- Oversteekpaden: hier ontstaan gevaarlijke situaties. We zien dat de verkeersregels voor de oversteekpaden 

door automobilisten en fietsers niet goed worden nageleefd. Er is contact gelegd met de gemeente Vught 

en het Maurick College en teamleden staan bij de zebrapaden. Met ingang van deze week zullen er ook 

BOA’s komen observeren. 

We willen iedereen uitnodigen om het goede voorbeeld te zijn in het naleven van de verkeersregels. Daarbij 

het verzoek wanneer je met de auto komt, je auto verderop te parkeren en een stukje naar school te lopen. 

Ook ouders met scooters zien we graag aan de overkant van de straat wachten en niet op de stoep voor 

de school. 

We gaan ervan uit dat we er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel weer veilig is. 

 

Ouderklankbordgroep 

Onze school gaat vanaf dit schooljaar een ouderklankbordgroep starten. Een ouderklankbordgroep bestaat 

uit betrokken ouders die een keer of 6 per jaar als gesprekspartner en klankbord voor Denise willen fungeren. 

We praten samen over allerlei onderwerpen met het doel het onderwijs voor onze kinderen goed te 

behouden en samen na te denken over waar het beter kan.  

Twee ouders hebben zich inmiddels verbonden aan de ouderklankbordgroep en er zijn nog 3 plekken vrij. 

Mocht je ‘out of the box’ kunnen denken, ben je in staat bent om ‘boven de school’ te hangen en heb je 

interesse? Stuur dan een mailtje met je motivatie.  

De volgende data voor de klankbordgroep zijn ingepland, allen op donderdagochtend van 8.30-9.30 uur: 

29-10-2020, 10-12-2020, 28-01-2021, 25-03-2021, 27-5-2021, 01-07-2021. 

Ik zie je reactie graag tegemoet! 

 

Power Pride in de klas 

In de Week Tegen Pesten kregen we bezoek van twee bijzondere gasten vanuit Power Pride. Zij verzorgden 

een les over seksuele diversiteit gecombineerd met pesten. Vanuit eigen ervaringen spraken zij over de 

bestaande diversiteiten en namen ons mee in het leven van een homo en een transgender. Het was een 

bijzondere ontmoeting waarin de kinderen erg onder de indruk waren van de ervaringen en verhalen van 

Ruud en Daan. De kinderen stelden goede vragen en dachten na over de emoties en gevoelens die hiermee 

gepaard gaan. Heel knap! Ook Ruud en Daan waren onder de indruk van de openheid, het acceptatie 

vermogen en de goede doordachte vragen van de kinderen. Het was een buitengewone inspirerende 

ochtend voor alle partijen! 

 



 
 

 
 

 

MR 

De eerste MR vergadering van schooljaar 2020-2021 vond plaats op 14 september jl. Deze vergadering is 

geopend door het welkom heten van een nieuw MR-lid: Robijn Wagemakers. 

De volgende punten zijn gedurende deze vergadering aan bod gekomen: 

• Nieuw ICT besturingssysteem 

• Startgesprekken en informatiefolder 

• Tevredenheidsonderzoek 

• Subsidiegelden kwetsbare kinderen in de corona periode 

• Taakverdeling en jaarplanning MR 

• Leerteam nieuwe schooltijden 

• Eindafrekening 2019 

 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/ 

Al onze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om deze eens bij te wonen. Suggesties 

of ideeën kunnen gemaild worden naar mr@obs-depiramide.nl 

 

Kinderboekenweek 
Zoals u misschien al wel gemerkt heeft start 

vandaag de Kinderboekenweek met als thema ‘En 

toen’. We besteden de komende periode nog 

meer aandacht aan het lezen. Hierbij gebruiken we 

boeken die aansluiten op het thema. Vanochtend 

zijn we gestart met het dansen en zingen van het 

lied van Kinderen voor kinderen. Iedere groep in zijn 

eigen klas, maar wel met de deuren open zodat het 

toch nog een beetje ‘samen’ leek. In de aula is een 

hoek ingericht (zie foto) met allerlei boeken die 

gelinkt zijn aan het thema. De leerlingen en 

leerkrachten kunnen hieruit ook boeken kiezen voor 

in de klas. Uiteraard is ook onze schoolbieb open.  

Er zijn weer veel leuke boeken uitgekomen. Neem samen met uw kind een kijkje in de boekhandel of 

bibliotheek. Bij aanschaf van een kinderboek graag het bonnetje op school inleveren. Zie artikel hierna in 

deze nieuwsbrief. 

Houd Parro in de gaten voor verdere verslaggeving van activiteiten rondom de Kinderboekenweek.  

Veel leesplezier! 

https://obs-de-piramide.nl/ouders-en-de-piramide/medezeggenschapsraad/
mailto:mr@obs-depiramide.nl


 
 

 
 

 
 Spaart u mee voor de schoolbieb?  

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek 

organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken 

stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden 

met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! 

 Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) 

kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school. • Wij 

leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. • Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar 

op we ontvangen een waardebon. • We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale 

kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen 

meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op www.bruna.nl/schoolbieb. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met school of een Bruna-winkel op. 

 

Schoolkassa maakt het innen van alle 

ouderbijdragen een fluitje van een cent 

Elke basisschool heeft te maken met betalingen van ouders. Of het nu om de vrijwillige ouderbijdrage, 

schoolkamp of het jaarlijkse schoolreisje gaat. Geld dat nodig is om iets extra´s te doen, maar waarvan het 

veel tijd kost om het te innen. 

Met Parnassys Schoolkassa wordt het innen hiervan een fluitje van een cent. Ouders betalen gemakkelijk via 

iDEAL of automatische incasso en krijgen een herinnering als ze nog niet gereageerd hebben. Bovendien 

hoeven scholen betalingen niet meer handmatig bij te houden en zijn alle geldstromen in één oogopslag 

inzichtelijk. 

Schoolkassa heeft een directe koppeling met onze leerling administratie en het leerlingvolgsysteem Parnassys 

welke weer is gekoppeld aan onze communicatieapp Parro. Hierdoor kunnen we betaalverzoeken via Parro 

maar ook via mail versturen. Wat handig is aan schoolkassa dat dit systeem automatisch betaalherinneringen 

naar ouders verstuurt zodat wij als Ouder Vereniging (O.V.) en school hier minder werk aan hebben. 

Op donderdag 1 oktober zullen wij als O.V. u een betaalverzoek sturen via Parro/mail. Dit betaalverzoek zal 

gaan over de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van € 30,-. Deze bijdrage komt ten goede van uw kind. Denk 

hierbij aan de evenementen die we hebben op school zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval en het aanschaffen 

van speelmaterialen. 

Hopelijk hebben wij u bij deze voldoende geïnformeerd. Bij vragen kunt u een mail sturen naar OV@obs-

depiramide.nl. Met vriendelijke groet, Ouder Vereniging OBS De Piramide. 

http://www.bruna.nl/schoolbieb
mailto:OV@obs-depiramide.nl
mailto:OV@obs-depiramide.nl


 
 

 
 

 

Schoolreisje 

Het schoolreisje is vorig jaar helaas niet door gegaan. We hopen dat we dit schooljaar wel kunnen gaan. Het 

staat gepland op donderdag 8 april. De bijdrage die u destijds heeft gegeven voor het schoolreisje zullen we 

bewaren en gebruiken voor de schoolreis dit schooljaar.  

 

Even voorstellen…   

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Nienke en ik ben stagiaire in groep 

3a. Op de maandag en de dinsdag ben ik aanwezig. Op dit moment zit ik 

in het laatste jaar van mijn opleiding. Vorig jaar heb ik ook stage gelopen 

op De Piramide in groep 3. Dat was ontzettend leuk en leerzaam. Ik kijk dan 

ook erg uit naar dit schooljaar. 

Groeten, Nienke 

Beste  ouders, 

Mijn naam is Isabelle Verbiesen en ik kom het komende half 

jaar stage lopen in groep 3B. Hierna zal ik stage gaan lopen in 

groep 6. Ik woon in Tilburg en ben 22 jaar oud. Ik vind het leuk 

om te volleyballen, te lezen en series te kijken. Daarbij geef ik 

ook bijles en geef ik training. Ik ben een derdejaars student op 

Hogeschool de Kempel in Helmond. Ik zal (meestal) in de klas 

zijn op maandag en dinsdag. Ik heb er zin in!                

Met vriendelijke groet, Isabelle  

 

Hee, ik ben Teun en ik loop sinds 22 september stage op school in klas 7a. Ik 

ben zelf 18 jaar oud kom uit Boxtel en zit op Hogeschool de Kempel te 

Helmond. Ik voetbal bij O.D.C. en spreek graag af met vrienden in mijn vrije 

tijd. Daarnaast heb ik ook 2 honden (Kate en Djoy), een goudvis (blub) en 

last but not least een schildpad. Ik heb super veel zin om stage bij jullie 

komen te lopen op De Piramide. We gaan er een leuk halfjaar van maken. 

De foto hiernaast is genomen op de personeelsdag van mijn werk. Op de 

foto te zien had ik een hele hoge uithaal :). 

 



 
 

 
 

Hallo allemaal, 

Voor sommigen een bekend gezicht, maar voor velen niet. 

Dus stel ik me graag aan jullie voor. Mijn naam is Marjon de Werdt, 24 jaar oud en tot 

februari zal ik op dinsdag stage komen lopen in groep 8b. Vanaf februari zal ik wisselen 

van groep en ga ik naar een van de groepen 1/2. Ik ben een tweedejaars student van 

de Pabo bij Hogeschool de Kempel. 

En afgelopen jaar heb ik de laatste helft van het schooljaar stage gelopen in groep 6. 

Dat betekent dat ik al bekend ben met de school en hun visie, waar ik mij goed in kan 

vinden. 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 graag tijd vrij voor mijn paard. 

Ik hoop dat ik een goede bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van uw kind en tegelijkertijd zelf veel kan 

leren over het onderwijs. Als er nog vragen zijn kunnen jullie altijd bij me terecht. 

 

Beste ouders en collega’s,  

Mijn naam is Anouk van Erp, ik ben 18 jaar en ik woon in Boxtel. Ik ben een tweedejaars 

student op Hogeschool de Kempel in Helmond. Dit schooljaar ga ik stage lopen op 

basisschool De Piramide. 

Het eerste halfjaar ga ik stage lopen in groep 8 bij Robin en het tweede halfjaar zal ik 

bij de kleuters stage gaan lopen. Iedere dinsdag zal ik hier aanwezig zijn. Ik ben heel 

benieuwd naar dit schooljaar, zeker omdat deze twee groepen nog nieuw voor mij zijn. 

Ik zou u ook graag leren kennen, dus als u vragen heeft of even kennis wilt maken, kan u mij altijd op dinsdag 

aanspreken of even binnen lopen. Ik heb er zin in!  

Met vriendelijke groet, Anouk van Erp 

 

Beste ouders, 

Ik ben Bo van de Sande, 18 jaar en ik woon in Vught. Dit jaar kom ik stagelopen 

bij uw kinderen in de klas. Dat doe ik voor de opleiding onderwijsassistent op 

het Summa college in Eindhoven. Dit is mijn eerste jaar op deze opleiding. 

Hiervoor deed ik de sportacademie op het Koning Willem 1 College, ik ben dit 

jaar overgestapt naar deze opleiding.  

In mijn vrije tijd speel ik graag voetbal bij Zwaluw VFC. Daar geef ik ook 

trainingen op de woensdagen. Verder ben ik vaak in de stad te vinden om het 

gezellig te hebben. 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

Nieuws van buiten de school  
 

Schoolzwemtoernooi afgelast 

Helaas moeten we jullie melden dat we het toernooi dit jaar niet zullen organiseren. Vanwege de 

maatregelen om het Corona-virus te beteugelen zijn er teveel belemmeringen om dit zwemspektakel op een 

leuke en verantwoorde manier te kunnen organiseren. De 40e editie van het Schoolzwemtoernooi (er wordt 

gefluisterd dat we het oudste toernooi van Nederland zijn...) zal dus nog even op zich laten wachten. We 

hopen dat we in 2021 de draad gewoon weer kunnen oppakken.  

Harry Stassen, Penningmeester VZ&PV De Dommelbaarzen 

Speeldagen  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
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.  

 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
mailto:administratie@obs-depiramide.nl
mailto:administratie@obs-depiramide.nl
https://obs-de-piramide.nl/
https://talk.parro.com/
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071
https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder

