
 

 

Nieuws van de directie 

Het is weer gebeurd: de scholen zijn gesloten naar aanleiding van de persconferentie en onze school is 

overgegaan tot het afstandsonderwijs. Het heeft ons verrast en aan de andere kant lijkt het onvermijdelijk.  

Woensdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen thuis al kunnen werken aan het werk wat 

meegegeven is. Ons team heeft zich kunnen voorbereiden en routines zijn ingericht. Vijfenzestig devices zijn 

in bruikleen genomen en de noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders in 

cruciale beroepen is ingericht.  

We hebben ons afstandsonderwijs zo ingericht dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen door 

ontwikkelen vanuit een positief welbevinden. Maandag 4 januari gaan we starten met online 

afstandsonderwijs. Van jullie als ouders zal er ook weer veel worden gevraagd. Weet ons te vinden; we doen 

het samen.  

In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie bij elkaar zodat u 

goed op de hoogte bent. We realiseren ons dat er veel 

bericht wordt, daarom hebben we in deze nieuwsbrief ook 

alles nog eens bij elkaar gezet. Ook delen we de uitslag van 

het tevredenheidsonderzoek, waar we blij mee zijn. 

Pas goed op elkaar, fijne kerst en een gelukkig en vooral 

gezond 2021.  

Namens het team, Denise Hassing directeur OBS De Piramide 

Belangrijke data 

Maandag 4 januari: start online onderwijs 

Maandag 11 januari: MR vergadering 

 Woensdag 13 januari: OV vergadering 

Woensdag 20 januari: studiedag – alle kinderen vrij 



 
 

 

 

 

Brief Stroomm inzake sluiting scholen 

Bij deze nieuwsbrief zit bijgevoegd een brief van Robert-Jan Koevoets, voorzitter College van Bestuur Stroomm 

inzake de sluiting van Stroomm-scholen. 

 

AVG & thuisonderwijs, vanuit Stroomm 

Aangezien er helaas weer een nieuwe lockdown periode aankomt, wijzen we u graag nog op de (eerder 

gemaakte) afspraken over afstandsonderwijs en beeldbellen. Wij gebruiken hiervoor Microsoft Teams en/of 

Google Meet, een onderdeel van Office 365/Google for Education. Deze software voldoet aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wij hechten er ook in deze tijd aan om de privacy van onze leerlingen en medewerkers te beschermen. 

Daartoe verzoeken wij u dringend de volgende afspraken na te leven over het gebruik van deze software: 

· Er worden geen schermafdrukken gemaakt van de sessies; 

· Er worden geen film- en/of geluidsopnames gemaakt van de sessies; 

· Indien u een foto wilt maken van uw kind tijdens het thuisonderwijs, verzoeken wij u erop te letten dat 

de leerkracht en andere leerlingen niet in beeld komen; 

· Er worden geen foto’s of filmpjes op sociale media geplaatst met onze leerkracht en of andere 

leerlingen tijdens dit thuisonderwijs. 

· Maak thuis duidelijke afspraken over het chatten met andere leerlingen. 

· Indien u niet wilt dat uw kind in beeld komt dan laat u de camera uit. Laat de leerkracht even weten 

dat dat uw wens is. Uiteraard respecteren wij die wens. Mocht u vragen hebben over deze manier 

van lesgeven dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Wij hopen op deze manier 

het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen voortzetten en rekenen op uw steun. 

 

Communicatie/afstemming via Parro 

Voor afstemming, samenwerking en vragen is Parro ons communicatiemiddel en is de leerkracht van uw kind 

het eerste aanspreekpunt. Nieuwsbrieven en eventuele andere bestanden, versturen we per mail, met een 

verwijzing via Parro. Vanuit de eerste lockdown hebben we geleerd dat het voor iedereen in Nederland 

belangrijk is om de balans goed te houden. Voor we het weten staan we immers de hele dag aan met 

eventuele gevolgen van dien.  

Binnen ons team hebben we afgesproken dat álle teamleden uw vragen graag beantwoorden binnen 

reguliere werktijden (tussen 8.00 en 17.00 uur). We horen van ouders vaak terug dat we snel reacties 

teruggeven, maar voor een gezonde werkbalans willen wij onszelf beschermen.  



 
 

 

 

SUBLAB ‘on hold’ 

Helaas staat het SUBLAB door de scholensluiting momenteel ‘on hold’. Op het moment dat de scholen weer 

open gaan, gaat het SUBLAB-team samen met de SUBLAB-docenten de planning oppakken. We gaan dan 

uit van de huidige structuren en schuiven door in de jaarplanning. We houden jullie hier vanzelfsprekend over 

op de hoogte. 

Mediawijs 

Werken in de digitale wereld vraagt om afspraken met elkaar. Hoe ga je met elkaar om, wat is gewenst en 

wat is ongewenst? Het spreekt voor zich, maar de digitale omgeving waarin uw kind werkt is alleen bedoeld 

voor schoolse zaken en niet voor vrijetijdsbesteding. Graag extra aandacht voor de chatfunctie in Hangouts, 

want daar kunnen ook berichten gedeeld worden die ongewenst zijn. In de groepen hebben we hier 

aandacht aan besteed en heel fijn als u regelmatig even mee kan kijken of dit goed verloopt. 

Online werken in de groepen 

Onderstaande groepen zijn samengekomen en hebben een beschrijving gemaakt hoe zij de weken na de 

kerstvakantie gaan werken met de kinderen. Wij hopen u zo duidelijkheid te geven over de werkwijze. 

Groepen 1/2  
Kleuters leren spelenderwijs, dat is een belangrijk uitgangspunt in de vormgeving van ons kleuteronderwijs. 

De kinderen krijgen de ruimte om spelenderwijs hun omgeving te verkennen en zo te leren. Dit maakt het 

geven van onderwijs op afstand aan kleuters dan ook anders in vergelijking met het online onderwijs voor de 

groepen 3 t/m 8.  

Tijdens de lockdown zullen de kinderen elke dag via Parro een instructiefilmpje van ons ontvangen. Deze kunt 

u samen met uw kind op een voor u geschikt moment bekijken. Daar waar het mogelijk, is zullen we ook live 

contactmomenten organiseren, waarbij de kinderen vrijblijvend kunnen aansluiten. Dit zal gebeuren via 

Teams. We sturen de uitnodiging naar het e-mailadres van de ouders. Bij vragen, opmerkingen of wanneer 

uw kind behoefte heeft aan meerdere contactmomenten zijn wij via Parro (tijdens   

schooltijden) beschikbaar. Zo blijven we met elkaar in verbinding.   

Verder zijn er allerlei activiteiten en opdrachten te vinden op onze Yurlspagina: https://depiramidegroep1-

2.yurls.net/nl/page/1119265#boxes-container 

Na de vakantie kunnen de kinderen ook nieuwe werkboekjes en het nieuwe thuiswerkschema ophalen. U 

krijgt van de leerkrachten via Parro nog te horen hoe en wanneer. Het thema wat na de kerstvakantie 

centraal staat is: ‘winter’.  

 

https://depiramidegroep1-2.yurls.net/nl/page/1119265#boxes-container
https://depiramidegroep1-2.yurls.net/nl/page/1119265#boxes-container


 
 

 

 

Groepen 3/4  
In de groepen 3/4 gaan de kinderen werken met Google Classroom, Google Hangouts en Meet. Dit is 

hetzelfde als wat we de vorige keer tijdens het thuiswerken hebben gedaan. De kinderen loggen in via MOO. 

Vervolgens staat daar een tegel van Classroom en Hangouts.   

Classroom gebruiken we om al het lesmateriaal te plaatsen per vakgebied, hier staat ook de 

weekplanner. Via Hangouts kunnen de kinderen vragen stellen aan de leerkracht. 

Online momenten (met meerdere kinderen) worden georganiseerd via Meet. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst zal de link/code gedeeld worden via Parro. De leerkracht geeft instructie en de kinderen hebben 

hun microfoon uit. Wanneer de leerkracht er om vraagt mogen de kinderen hun microfoon aanzetten.  

Groepen 5 t/m 8  
In de groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen werken via Google – Classroom – Hangouts en Meet. Dit is hetzelfde 

als wat we de vorige keer tijdens het thuiswerken ook hebben gedaan.  De kinderen loggen in via MOO. 

Vervolgens wordt er gewerkt via Classroom, Hangouts en Meet.   

Classroom gebruiken we om al het lesmateriaal te plaatsen per vakgebied. Tevens staat de weekplanner 

hier. We geven dagelijks online instructie, zie de weekplanner voor vakken en tijden. De tijden zijn terug te 

lezen in de weekplanner. De kinderen komen online via Meet. De leerkracht geeft de instructie en heeft de 

microfoon aan. De kinderen hebben hun microfoon uit staan.   

De kinderen kunnen vragen stellen aan de leerkracht via Hangouts. Hier kunnen ze onderling ook contact 

met elkaar opnemen als ze een vraag hebben bijvoorbeeld of om samen te werken.   

Inloggen MOO 
Er zijn verschillende mogelijkheden om van Mijn Omgeving Online (MOO) gebruik te maken. Via de eigen PC, 

Chromebook, iPad of Mac gebruik je de browser van bijvoorbeeld Chrome of Edge om in te loggen 

via https://www.moo.nl/ en kies dan links bovenaan voor Inloggen. Vul dan het hele gebruikersnaam in dus 

bijvoorbeeld: m.vandertest@obs-depiramide.nl en dan het wachtwoord. Voor het plaatjeswachtwoord van 

de groepen 3 en 4:  

• Typ de gebruikersnaam in het vak.  

• Klik daarna op een willekeurige plek in de pagina. MOO herkent de gebruiker en gaat 

automatisch verder naar het plaatjeswachtwoord.  

• Klik de 3 plaatjes van het wachtwoord op de juiste volgorde aan. Na ieder plaatje wordt er een 

bolletje ingekleurd. 

Bovenstaande geldt ook voor het inloggen op een Chromebook van school. Wifi gegevens thuis hoeven 

maar één keer ingevoerd te worden.  

Ook belangrijk voor de eerste keer inloggen met een beheerd Chromebook van school is dat er na het 

invullen van de gebruikersnaam en het wachtwoord er gevraagd kan worden naar het ‘oude wachtwoord’. 

Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en dan op Verder. De chromebook zou daarna moeten werken. 

Gebruik voor devices die eigendom zijn van jullie zelf niet de inloggegevens van school maar een eigen 

account net zoals je al gewend was. Log dan in bij MOO via de browser zoals hierboven beschreven. 

https://www.moo.nl/


 
 

 

 

Mochten er leerlingen zijn die het wachtwoord vergeten zijn meld dit dan via Parro bij de leerkracht. Zij kunnen 

het wachtwoord resetten. Het standaardwachtwoord zou dan moeten zijn: Welkom01! Alle andere vragen 

graag eerst via de leerkracht stellen. 

Tevredenheidsonderzoek 
Het tevredenheidsonderzoek is afgerond en laat ons mooie stijgende cijfers zien. Dat is prettig, want het 

weerspiegeld onze ambities! De respons was hoog en dus betrouwbaar te noemen: 93% van de leerlingen 

en 73% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld.  

Ouders geven de school een 7.6 en kinderen een 7.9. We zijn blij met deze cijfers en dit nodigt ons uit tot 

verdere ontwikkeling. Op de studiedag in januari gaat ons team ermee aan de slag en we delen de uitkomst 

hiervan te zijner tijd graag met u. 

 

Meneer Hennie met pensioen 
Deze vrijdag zouden we meneer Hennie in de bloemetjes zetten in verband met zijn pensionering. Gezien de 

nieuwe maatregelen schuiven we het feestelijke programma helaas door naar een ander moment. We zullen 

u te zijner tijd de nieuwe datum laten weten. 

 

Typecursus de Typetuin 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2021 op OBS De Piramide de groeps-typecursus van de 

Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.  

Schrijf in vóór 1 januari en ontvang € 25,- korting. Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-. Er is plaats voor 

18 kinderen. Voor meer info: https://www.typetuin.nl  

 

Kerstkaarten Vughtse senioren 

Ruim 185 Vughtse senioren  zijn verrast met een kerstkaart 

gemaakt door de kinderen van de Piramide. “Een kaart 

ontvangen in deze moeilijke tijden doet iets met mensen, 

wanneer die van kinderen afkomt nog eens extra.” Klik hier voor 

het artikel. 

  

https://www.typetuin.nl/
https://www.vught.nu/kinderen-de-piramide-verrassen-vughtse-senioren-met-kerstkaarten/


 
 

 

 

 

Stichting MariTon 

Stichting MariTon uit Vught helpt gezinnen met een minima inkomen, die net buiten 

de voedselbank vallen. Samen met de oudervereniging van OBS De Piramide 

hebben we enkele dozen chocolade pepernoten gedoneerd aan deze stichting. 

Ook in dit bijzondere jaar wensen wij iedereen een mooie decembermaand en 

hopen daar op deze manier een steentje aan bij te kunnen dragen! 

 

 

 

Kinderredactie Renske & Isa 
 
Ongeveer twee weken geleden kwam Sinterklaas bij 

ons op school. We gingen ook langs de klassen om 

leuke knutselwerkjes te  fotograferen. We hebben 

een super leuke Sinterklaas gehad! 

Vanaf maandag 7 december was de school 

omgetoverd tot een mooie kerstschool… 

  



 
 

 

 

Interview met Felien – winnares voorleeswedstrijd groep 7 

We hebben een interview gehouden met de winnares van de voorleeswedstrijd: 

Vraag: hoe heb je je voorbereid? 

Antwoord: ik heb elke avond/ochtend geoefend met het voorlezen. De mensen die naar mij luisterde gaven 

mij dan tips en daar ging ik dan mee aan de slag.  

Vraag: was je zenuwachtig voor of tijdens de wedstrijd? 

Antwoord: ja, maar het was vooral voor de wedstrijd. Maar toen ik aan het lezen was gingen de zenuwen 

vanzelf weg. 

Vraag: had je verwacht dat je ging winnen? 

Antwoord: eigenlijk niet, want ik wist dat mijn tegenstander ook heel goed was. Maar stiekem hoopte ik wel 

dat ik won. 

Vraag: waarom heb je voor dit boek gekozen? 

Antwoord: Ik heb het boek al best vaak gelezen. En mijn zus las het me heel vaak voor. Er zaten ook hele 

leuke stukjes in het boek. (het boek was de waanzinnige boomhut.) 

Vraag: Waarom doe je mee met deze wedstrijd? 

Antwoord: Kinderen zeiden altijd tegen mij dat ik heel goed kan voorlezen. En ze zeiden dat ik mee moest 

doen. 

Vraag: Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je had gewonnen? 

Antwoord: Ik was heel blij! Ik had het totaal niet verwacht.            

 

Quizvraag: Waar is deze foto genomen? 

Je kan dit stukje van de nieuwsbrief ook aan je kinderen 

laten zien. 

We hebben daarom een leuke quizvraag voor jullie en 

jullie kind(eren). Deze week hebben we voor een foto 

gekozen. Jullie mogen raden waar deze foto is 

genomen. Als je het weet stuur dan een mailtje naar: 

r.cornelissen@obs-depiramide.nl  

Als je niet met je naam in de nieuwsbrief wil dan moet je 

dat er even bij zeggen. 

Als jij als allereerste het antwoord goed hebt mag je kind mee bepalen waar de volgende foto wordt 

genomen. (Graag in het mailtje zeggen in welke klas je kind zit en met de naam). 

  

mailto:r.cornelissen@obs-depiramide.nl


 
 

 

 

 

Leuke activiteit voor ouders en kind, voordat we het 

nieuwe jaar ingaan, veel plezier! 

 



 
 

 

 

 

Gelukswens namens het team van De Piramide 

 

Handig! Veranderingen in uw gegevens 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. Heeft u geen link 

ontvangen voor het inloggen op het ouderportaal? Neem dan contact op met Marco van Bergen. Hier kunt u ook het 

formulier voor het aanvragen van verlof inleveren. Deze kunt u vinden op onze site. Vergeet u niet om de broertjes en 

zusjes op tijd in te schrijven op onze school? Ook het inschrijfformulier kunt u 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
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

