
Nieuws van de directie 

Het lentezonnetje schijnt volop, we genieten tijdens het buitenspelen, wat fijn.  

In de school worden voorbereidingen getroffen ten aanzien van de online maandviering, de 

oudergesprekken van de groep 1 kinderen vinden plaats, er zijn mooie lessen en gesprekken gevoerd in de 

Week van de Lentekriebels en in de groepen lukt het de kinderen steeds beter om rekening te houden met 

elkaar en samen te zorgen voor een goede leer- en werksfeer. De groepen 8 zijn gestart met het project "Dit 

ben ik" als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Het SUBLAB en de naschoolse lessen lopen weer fijn 

en een aantal kinderen van onze school is flink aan het ondernemen. Zo zijn er kinderen naar de gemeente 

geweest om hun plannen te bespreken en vanmorgen stelden drie kinderen een plan voor om uit te gaan 

werken voor de kuikentjes die uitgekomen zijn. Knap zeg!  

De afgelopen weken zijn de Cito-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. De komende periode werken 

we de gegevens uit, krijgen de kinderen deze mee in de rapportmap en vinden de (facultatieve) gesprekken 

plaats. In deze nieuwsbrief meer informatie hierover.  

Zoals eerder gezegd: wij zijn heel trots op de kinderen en we spreken niet van achterstanden. Daarbij laten 

de kinderen ons zien dat zij zich in de thuisperiode goed hebben kunnen door ontwikkelen op breed vlak. We 

gaan gewoon door met wat er nodig is en blijven de kinderen goed zien. Ook sociaal-emotioneel lijkt deze 

periode veel te vragen van de kinderen en mocht je je als ouders zorgen maken weet ons te vinden, dat 

doen wij andersom ook. 

Intern hebben we in onze bezetting een aantal veranderingen moeten doorvoeren en we hebben het 

vertrouwen dat samen met de komst van meneer Peter, alle groepen in onze school goed kunnen 

doordraaien. De ouders van de groepen 3A, 6B en 8B zijn hierover uitvoeriger geïnformeerd.  

Namens het team, geniet van een het paasweekend!  

Met vriendelijke groet, 

Denise Hassing 

Directeur OBS De Piramide 



Belangrijke data 

Maandag 5 april: 2e Paasdag  

Dinsdag 6 april: Studiedag: alle kinderen vrij  

Vrijdag 9 april: kinderen gr. 1 t/m 3 vrij  

Woensdag 14 april: OV-vergadering 

Donderdag 15 april: Studiedag: alle kinderen vrij 

Maandag 19 april: MR vergadering 

Vrijdag 23 april: Koningsspelen 

Dinsdag 27 april: Koningsdag: alle kinderen vrij 

Eind april: eindtoets groepen 8 

Rapporten groepen 3 t/m 8 en gesprekken 

In verband met de schoolsluiting hebben we een nieuwe planning moeten maken. Hieronder vindt u alle 

informatie: 

 Op donderdag 8 april gaan de rapporten van de groepen 3 t/m 8 mee naar huis. Het tweede rapport 

van uw kind bestaat uit de Cito-toets resultaten. 

 Op donderdag 15 april van 13.00 tot 18.00 uur vinden de (facultatieve) gesprekken plaats. Facultatief 

betekent dat de gesprekken niet verplicht zijn, maar op vraag ouders of school ingepland worden. 

 Inschrijven voor de gesprekken kan vanaf donderdag 8 april 18.00 uur via Parro.  

 De gesprekken vinden online plaats en u ontvangt hiervoor een link. Vanaf groep 4 neemt uw kind 

ook deel aan het gesprek. 

 Voor de ouders en de kinderen van groep 6B volgt een andere planning. Juf Eefje zal de ouders van 

groep 6B daar te zijner tijd over informeren. 

Fijn om elkaar samen weer te kunnen spreken.  



Grote Rekendag 

Woensdag 24 maart hebben we met de hele school meegedaan met de 

landelijke Grote Rekendag. Het thema van dit jaar, dat de kinderen konden 

ontdekken door goed op te letten tijdens een filmpje van de juffen, was “Op 

rekenreis". En er is wat afgereisd!

De groepen 1 en 2 maakten een grote rekenreis met de bus. Ze stopten in 

verschillende landen en gingen daar aan de slag met rekenkundige 

onderwerpen die bij het land passen. 

Tijdens de wonderbaarlijke rekenreis van Ieke en Pol kwamen de groepen 3 en 

4 allerlei reispuzzels, spellen en raadsels tegen. 

De groepen 5 en 6 gingen mee op reis met Fadoua en Max, zij zetten daarbij onder andere routes uit naar 

schatten, leerden betalen met vreemd geld, de MoMo, en zijn druk geweest met het schatten van 

afstanden, looptijden en gewichten. 

De groepen 7 en 8 namen deel aan een speurtocht die Emile voor Camilla had uitgezet, zodat zij hem kon 

vinden het kasteel. Tijdens deze speurtocht maakten ze kennis met het gebruik van wiskunde in reisinformatie. 

MR verkiezingen 

Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer verkiezingen voor de Medezeggenschapsraad. De verkiezingen van dit 

jaar starten komende maand, in april. Dit jaar stellen twee leden vanuit de oudergeleding en één lid vanuit 

de leerkrachten zichzelf herkiesbaar. Bent u geïnteresseerd en gemotiveerd om lid te worden van de 

Medezeggenschapsraad van OBS De Piramide, meldt u zich dan aan voor de verkiezingen! 

Avonden en weekenden schoolplein gesloten 

In de avonden en de weekenden is ons schoolplein gesloten. We gunnen ieder kind meer groen en 

speelruimte, maar helaas zien we dan dat er jongeren gaan verzamelen waarbij er risico's tot hangplek en 

vernieling ontstaan. Daarom is ons plein gesloten buiten de openingstijden van de school. Wij vragen 

iedereen om dit te respecteren. 



Omdat we van de wijkagent Pim begrepen hebben dat er gecommuniceerd wordt dat de school het goed 

vindt dat er in de avonden en weekenden kinderen/jongeren kunnen spelen, ontvangt u dit bericht. De 

wijkagent heeft de school laten weten dat zij zullen handhaven op de gemaakte afspraken. 

Voortzetting (tijdelijk) continurooster 

Eerder hebben we gecommuniceerd dat we in verband met corona (tijdelijk) overstappen tot een 

continurooster om de reis- en beweegmomenten rondom de school te beperken. We hebben u toen ook 

laten weten dat we dit vóór vrijdag 2 april zouden evalueren. 

Na evaluatie en afstemming met de MR, blijven we dit (tijdelijke) continurooster handhaven t/m 25 juni 

aanstaande. Voorafgaand aan 25 juni gaan we weer evalueren en zullen u wederom weer tijdig informeren 

over de uitslag. 

We verzoeken u om alle kinderen een gezonde lunch mee te laten brengen naar school. We zien dat dit nog 

steeds niet door iedereen wordt gedaan en hierdoor worden dingen onduidelijk voor kinderen. Een gezonde 

lunch bestaat onder andere uit suikervrij drinken, fruit, noten. Hieronder verstaan we geen koekjes, snoepjes 

en/of wafels.  

Fijn als alle ouders hieraan mee werken, dank je! 

Aanvraag DigiD voor kinderen 

We willen u attenderen op het aanvragen van een DigiD voor kinderen. Mocht u ervoor kiezen om uw kind 

te laten testen op COVID-19, kunt u eerder beschikken over de testuitslag. Een aanvraag is snel gedaan 

op: www.digid.nl 

Welkom! 

Op openbare basisschool De Piramide kan ieder kind zichzelf ontwikkelen in een gestructureerde, 

pedagogisch sterke en veilige omgeving. We bieden positief onderwijs, passend met ruimte voor 

persoonsvorming. Wij geloven dat ieder kind uniek is en zich kan ontwikkelen vanuit relatie, competentie en 

autonomie. 

Onze school is een plek waar: 

 we SAMEN werken en leren 



 waar lef en ONDERNEMEN wordt aangemoedigd 

 we VERANTWOORDELIJKHEID nemen 

 vanuit vertrouwen gewerkt wordt aan DUURZAME ontwikkeling 

 we PLEZIER hebben 

Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en bieden een breed aanbod. In de ochtend staan 

hoofdzakelijk de reguliere vakken gepland zoals rekenen en taal. De middagen zijn veelal gevuld met cultuur 

en onderzoekend en ontwerpen leren. 

Kinderen zeggen dat ze plezier mogen hebben op onze school en leerkrachten hen goed helpen. Ouders 

geven aan dat ze tevreden zijn en zich welkom voelen. 

Kom een kijkje nemen! 

U kunt mailen naar  

i.hanegraaf@obs-depiramide.nl of  

bel 073-6843843 

Kinderredactie Isa en Renske 

Doe je mee met de quizvraag? Lees onderaan verder. 

Lente 

De lente is begonnen, daarom zijn wij langs de klassen gegaan om te kijken welke klassen leuke lente 

knutselwerkjes hebben gemaakt. We hebben er een paar uitgekozen die wij heel leuk vonden dat zijn de 

groepen 1/ 2 B, 1/ 2 A en 3B.   



Grote rekendag 

  Woensdag 24 maart was de grote rekendag. Alle klassen dingen doen rondom rekenen. We hebben in 

groep 8A en in groep 3A foto´s gemaakt wat ze aan het doen waren tijdens de Grote Rekendag. 

Taalproject, Formele Brieven.

Agyad en Kaelan moesten iets voor een taalproject doen, wij hadden het idee om meer speeltoestellen te 

implementeren om kinderen meer opties te geven terwijl ze buiten gingen spelen. Het idee was een beetje 

realistisch dachten wij, daarom vroegen we aan de juf of we de gemeente mochten contacten om te praten 

over het idee. Uiteindelijk moesten we ongeveer zeven gesprekken aangaan, en toen kwamen we bij 

Meneer Harry, hij had al veel ideeën voor speeltoestellen en wij mochten daarmee helpen. We hadden een 

afspraak gemaakt bij het kantoor en daar gingen we verder praten over het idee van meer speeltoestellen. 

Meneer Harry vond het idee heel goed en uiteindelijk is dus ons idee gelukt. Meneer Harry neemt soms 

contact op met ons via mail en als ze meer weten nemen ze contact met ons op (een eigen geschreven 

stukje door Agyad en Kaelan). 

Quizvraag 

We hebben weer een quizvraag. Als je wil, met naam, dan 

kunnen we dit vermelden in de nieuwsbrief. Als jij als allereerste 

het antwoord goed hebt dan krijg je een leuke prijs. Graag in 

het mailtje aangeven in welke klas je kind(eren) zit en dan ook 

nog de naam van je kind(eren). 

De vorige keer heeft er niemand gereageerd, dus er is ook 

geen winnaar of winnares, daarom bedenken wij er in deze 

nieuwsbrief zelf een quizvraag. 

De quizvraag is: Welke juf is het en in welke klas staat deze juf? 

Plein Sportief @ Zwaluw V.F.C 
Super fijn dat de basisscholen weer open zijn. Nu kun je weer lekker Leren, spelen, knutselen en sporten samen 

met je vriendjes en vriendinnetjes. Zit jij nog bomvol energie en wil jij graag nog meer bewegen? Dat kan, bij 

MOVE Vught!

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kennen vast en zeker onze naschoolse activiteit Plein Sportief. Nou dat gaan 

we weer organiseren. Maar omdat we nog niet binnen mogen sporten, gaan we heerlijk naar buiten. 



Wil jij lekker knotshockeyen, boogschieten of met een voetbal schieten op het gatendoek? Schrijf je dan snel 

in voor Plein Sportief @ Zwaluw V.F.C. Iedere week staan er leuke activiteiten op het programma. We starten 

vanaf 10 maart. 

Woensdagmiddag 14.30-15.30 uur bij Zwaluw V.F.C. (De Kikvorsch 5, Vught) 

Inschrijven is gratis en kan via Vught Beweegt (www.vughtbeweegt.nl) 

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. 


