
 

 

Nieuws van de directie 

Na de vorst, de sneeuw en het schaatsen, sloten we de vakantie af met een heerlijke lentezon en zijn we 

weer fijn gestart. 

In de week voor de voorjaarsvakantie hebben we gemerkt dat de kinderen het erg fijn vinden dat we weer 

op school kunnen zijn. We horen dit aan de ontspannen gesprekjes tussen kinderen op de gang en de 

vrolijkheid. Een klein aantal kinderen moest ook weer even wennen aan de prikkels om hen heen, maar ook 

daar is alle ruimte voor. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich weer snel op zijn/haar gemak voelt.  

We zijn inmiddels ook goed gewend geraakt aan de coronamaatregelen in de school, waaronder: een 

(tijdelijk) continurooster, lunchen in de groep, de groep als cohort en mondkapjes voor de kinderen van de 

groepen 7 en 8 in de gangen. En eerlijk gezegd went het. Fijn dat er veel ouders mondkapjes dragen bij het 

halen en brengen en dat kinderen thuisgehouden worden bij klachten.  

We monitoren iedere ochtend om 9.00 uur en mochten er meer dan drie kinderen met dezelfde klachten 

afwezig zijn, schakelen we met de GGD.  

Vanaf midden maart zullen we in de groepen 3 t/m 8 de Cito af gaan nemen als 0-meting. We gaan daarbij 

niet uit van een voorsprong of een achterstand, want je bent goed zoals je bent. De kinderen hebben het 

tijdens de periode van afstandsonderwijs namelijk zo goed gedaan!  

Het meegeven van het rapport 3 t/m 8 op vrijdag 5 maart en de (facultatieve) rapportgesprekken van 8 

maart komen dus te vervallen. We informeren u te zijner tijd wanneer en hoe we de rapporten en 

(facultatieve) gesprekken vorm gaan geven. 

Ik wens iedereen een hele fijne maand, we maken er samen 

iets moois van! 

Namens het team, Denise Hassing, directeur OBS De 

Piramide  

 



 
 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 1 maart: MR vergadering  

Maandag 15 t/m vrijdag 19 maart: Week van de Lentekriebels  

Maandag 15 t/m vrijdag 26 maart: afname Cito toetsen  

 Woensdag 24 maart: Grote Rekendag  

Zondag 28 maart: ingaan zomertijd 

Woensdag 31 maart: Theoretisch verkeersexamen groep 7 

 

SUBLAB plan en vervolg 
 
Voor de schoolsluiting in december, maakten dertig kinderen van onze school gebruik van het SUBLAB. We 

hebben met de inrichting van dit SUBLAB getracht om een mooi extra programma neer te zetten, passend 

bij de visie van onze school en gericht op een brede ontwikkeling. 

Dertig kinderen zijn in november gestart met dertig uur extra aanbod, deels onder schooltijd en deels na 

schooltijd. De bedoeling was dat de groepjes kinderen een didactisch aanbod, in de vorm van remedial 

teaching doorliepen, een creatief aanbod in de vorm van een kinderatelier, een onderzoekend en 

ontdekkend aanbod in de vorm van het maken van een theatervoorstelling en een sociaal-emotioneel 

aanbod in de vorm van werken met een kindercoach.  

Helaas sloot de school. 

Inmiddels zijn we gelukkig weer open maar het SUBLAB, zoals we deze bedoeld hadden, kunnen we op dit 

moment met de coronamaatregelen niet meer zo ingericht krijgen. We kunnen namelijk geen groepen 

kinderen mixen. Dit vinden we ontzettend jammer. 

We zijn momenteel opnieuw bezig om een goed programma samen te stellen voor de SUBLAB-kinderen. We 

hebben daarbij rekening te houden met de maatregelen van het niet mixen van groepen en de 

beschikbaarheid van de trainers. We brengen de ouders van de SUBLAB-kinderen op de hoogte, zodra we 

weten hoe het kan. We doen daarbij ons uiterste best en gaan opnieuw voor een mooi extra aanbod voor 

de dertig geselecteerde kinderen. Wordt vervolgd! 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gymlessen 
 
Vanaf volgende week maandag, 1 maart, kunnen we weer gaan gymmen in de gymzalen. Fijn! Hieronder 

kunt u zien wanneer uw kind gymles heeft. Let op: de dagen zijn veranderd. 

Dag  Tijd  Avonturier/ Elzenburg  Avonturier/ Elzenburg  

Maandag  12.45-14.15 uur  Groep 8a  Groep 8b  

Dag  Tijd  Martinihal  Martinihal  

Maandag  xxx  xxx  xxx  

Dinsdag  08.45-10.15 uur  

10.15-11.45uur  

Groep 5a  

Groep 3a  

Groep 5b  

Groep 3b  

Woensdag  xxx  xxx  xxx  

Donderdag  xxx  xxx  xxx  

Vrijdag  08.45-10.15 uur  

10.15 –11.45uur  

12.45-14.15 uur  

Groep 6a  

Groep 4  

Groep 7a  

Groep 6b  

Groep 4 

Groep 7b  

 

 

Maandviering groep 1/2 b, 5a en 7a 

Op 17 maart staat de maandviering van bovenstaande groepen gepland. Gezien de huidige tijd dienen we 

hier weer op een creatieve manier mee om te gaan. De leerkrachten zijn inmiddels bijeen gekomen om te 

brainstormen. Deze uitkomst is al met de verschillende groepen besproken en de kinderen zijn ook al met 

creatieve ideeën gekomen. We hopen het resultaat rond de geplande datum met de betreffende groepen 

te delen.   



 
 

 

 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Op maandag 22 februari hebben de adviesgesprekken van de groepen 8 

plaatsgevonden. De leerkrachten van de groepen 8 hebben een creatieve oplossing 

bedacht om van het online adviesgesprek een speciaal en feestelijk moment te 

maken. 

Op vrijdag 19 februari hebben alle groep 8-ers een 

feesttasje opgehaald op school. Dit tasje was voorzien 

van slingers, een feesthoedje, een feesttoeter en natuurlijk confetti. Ook de 

leerkrachten waren hiervan voorzien en hadden de slingers opgehangen in 

het lokaal. Het adviesgesprek werd geopend met een feestelijk lied en 

confetti. Bij de onthulling van het definitieve advies werd er direct door de 

leerkrachten, de kinderen en de ouders een online feestje gevierd!  

Namens de leerkrachten van de groepen 8: “Lieve groep 8-ers, wat zijn we TROTS op jullie!”  

 

Kinderredactie Renske & Isa 

We zijn weer op school!  

Wij hebben een interview gehouden met Julie uit groep 7A. 

De groepen 7 en de groepen 8 moeten mondkapjes dragen in de gang. Dus we vroegen aan Julie wat ze 

ervan vond om een mondkapje te dragen. Ze vond het vervelend, maar ze snapt de regel wel voor de 

veiligheid van iedereen. Ook vroegen we welke verschillen er waren tussen de periode van de lockdown en 

na de lockdown. Alle juffen en kinderen uit de groepen 7 en 8 dragen een mondkapje buiten de klas. Je 

mag niet in aanraking komen met andere klassen, dus je moet zoveel mogelijk in je eigen bubbel blijven. Je 

moet het schoolplein delen met de andere klas, mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Julie vindt het wel fijner 

om weer naar school te gaan, want soms liep de online les wat vast en kon je het dan niet volgen. Het ging 

wel goed met het thuiswerken, want ik zat gewoon op mijn kamer en deed rustig mijn werk. Ik had soms wel 

last van mijn broertje en zus die dan ook thuis waren, maar zij hadden soms ook last van mij.  

Dit interview is met Juul uit groep 4. 

Juul zei dat er geen andere regels waren dan voor de lockdown in groep 4. Juul vindt het heel leuk om weer 

naar school te gaan, want ze vond het online les volgen niet leuk. Ook vindt ze het leuk om weer op school 

te zijn met al haar vrienden en vriendinnen en dat ze weer in de schoolomgeving zit. Het ging goed met Juul 

tijdens het thuiswerken, ze vond het wel fijn dat ze iets minder werk had dan op school. Ze zat alleen beneden 

met haar ouders en haar broer en zus zaten allebei boven op hun kamer te werken. Het maakte Juul niet 

zoveel uit dat haar broer en zus ook thuis zaten, ze vond het soms ook wel leuk en gezellig met ze. 

 



 
 

 

 

Advies groep 8 

Maandag 22 februari hebben de groepen 8 hun schooladvies gekregen. Door corona was dat anders dan 

normaal, je moest nu online via teams zijn en normaal krijg je je advies gewoon op school. Daarom hebben 

de juffen er een feestje van gemaakt om er toch wat leuks van te maken. De kinderen uit groep 8 hebben 

op vrijdag 19 februari in de vakantie een feesttasje op school gehaald. In dat tasje zaten een feestmuts, 

slingers, confetti en een feesttoeter. Maar dat tasje mocht je maandag voor je adviesgesprek pas openen. 

Veel kinderen zijn blij met hun schooladvies! 

Quizvraag  

We hebben weer een quizvraag deze maand! Dus doe zeker mee want als 

jij de eerste bent die het goed heeft dan win je een prijs. 

Dit keer doen we weer waar is de foto genomen? 

Als je het antwoord weet stuur dan een mailtje naar r.cornelissen@obs-

depiramide.nl Geef in dat mailtje ook aan wat de naam van je kind(eren) 

zijn, in welke groep(en) ze zitten en als je een leuke foto van je kind(eren) erbij 

wil dan mag je ook een foto erbij sturen. 

De winnaars van de vorige maand waren Faye en Lynn. Super goed! 

 

                                      

 

 

       

 

 

 

 

 

* Dit zijn de winnaars Faye en Lynn *                                                                                           
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Superkidz 

Op 9 april 2021 start een kindercursus in de regio Den Bosch: Superkidz. Ook 

voor kinderen uit Vught is deze cursus toegankelijk. De 10-weekse cursus is voor 

kinderen van 6 t/m 12 jaar. In deze cursus zijn zelfvertrouwen, welbevinden, 

weerbaarheid, sociaal-emotionele vaardigheden en pestproblematiek 

belangrijke aandachtspunten.  

De cursus is bedoeld voor kinderen die een hulpvraag hebben op diverse 

gebieden: samen spelen, pesten, ruzies en conflicten, zelfvertrouwen, 

gedragsproblematiek, emotieregulering, grenzen aangeven, verlegenheid, 

scheiding, verlies van mens of dier, (faal)angst, leerproblemen en 

concentratieproblemen. Hier kunt u zich aanmelden.  

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://www.superkidz.nl/inschrijfformulier-superkidztraining/
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
mailto:administratie@obs-depiramide.nl
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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

