
 

 

Nieuws van de directie 

Vorige week hebben we uitgebreid afscheid genomen van meneer Hennie: de Koning van onze school is 

met pensioen. Het was een fijn afscheid met héél veel grappen en grollen.  

Natuurlijk hebben we hem enorm verwend: de kinderen hebben als groep een optreden gedaan, ons team 

had een film in elkaar gezet en alle kinderen hebben hem uitgezongen en uitgezwaaid voor de ramen van 

hun groep. Meneer Hennie laat ons weten dat het overweldigend was en wil de ouders van De Piramide 

bedanken voor de attenties die hij heeft ontvangen via de kinderen. Gelukkig komt hij nog koffie drinken bij 

ons en blijven we hem ontmoeten! 

In de meivakantie zal er een start gemaakt worden met het nieuwe ontdekLAB: een inspirerend lokaal met 

de uitstraling van een werkplaats, waar de kinderen van onze school fijn aan de slag kunnen in de meest 

brede vorm. Onderzoeken en ontwerpen, bezig zijn met cultuur met alle mogelijke materialen, maar ook een 

plek om met programmeren of stop-motion filmpjes aan de slag te kunnen. Ons leerteam én een kind uit 

groep 7 denken na over het hergebruiken van materialen en de inrichting. We hebben de ambitie om in het 

nieuwe schooljaar het ontdekLAB officieel te gaan openen. 

Wat fijn dat we, in de maand april, elkaar weer gesproken hebben. Vanaf groep 4 worden de gesprekken 

ook met jullie kind erbij gevoerd en eind mei staan de gesprekken met de ouders van de groep 2 kinderen 

op de planning. We merken dat ondanks de coronaperiode, we goed kunnen blijven samenwerken ten 

aanzien van  de ontwikkeling van jullie kinderen. 

Ik wens iedereen alvast een fijne meivakantie en we zien elkaar weer op maandag 17 mei, geniet ervan! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Denise Hassing 

Directeur OBS De Piramide 

 



 
 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei: Meivakantie  

Maandag 17 mei: MR vergadering  

 Vrijdag 21 mei: rapport groep 2 mee  

Zondag 23 en maandag 24 mei: Pinksteren 

Dinsdag 25 mei: rapportgesprekken groepen 2  

 

Van Kindcentrum naar Integraal Kindcentrum 

Zoals bekend heeft OBS De Piramide de ambitie om zich door te ontwikkelen tot een (Integraal) Kindcentrum 

(vanaf hier: IKC), samen met de kinderopvangorganisatie in het pand. Onze school volgt hierin actief de 

landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen.  

Binnen het IKC kunnen kinderen van 0-13 jaar terecht, waarbij onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse 

opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd. 

In schooljaar 2021-2022 zal onze school, zoals gecommuniceerd, met een nieuwe kinderopvangpartner gaan 

samenwerken.  

Op dinsdag 20 april zijn we gestart met de verkenningen. Op dit moment kan ik u nog geen concrete 

informatie geven, behalve dat we fijne gesprekken voeren. Ook zijn er klankbordmomenten in de agenda 

ingepland. Mocht u als ouder hier interesse in hebben, laat u dit dan weten aan Denise? In de volgende 

nieuwsbrief zullen we u verder informeren. 

 

Ondernemers in de dop 
Ondernemers in de dop, die kinderen van onze mooie school. Een broedkas in 

groep 8 met drie uitgekomen kuikentjes leidt tot een initiatief van vier kinderen 

uit deze groep, waar ondernemerslust, betrokkenheid, creativiteit er vanaf 

spat.  "Juf, we willen een onderzoek starten. Lukt het ons, om op onze school 

een heus kippenhok te bouwen voor onze kuikentjes, onderhouden en 

verzorgd door de kinderen?" Een presentatie met oplossingsgerichte keuzes, 

kansen, enquêtes, de wil wijst de weg, kostenberekeningen en mogelijk de 

enige echte Piramide-eieren in het vooruitzicht. 

Wordt vervolgd... 



 
 

 

 

 

Werkgroep Schooltijden onderzoek. 

Vanuit school en de MR lag er het verzoek om de huidige schooltijden weer eens te bekijken (dit gebeurt 

steeds na een aantal jaar). Via de nieuwsbrief is er een oproep gedaan welke ouders belangstelling hadden 

om in de werkgroep zitting te nemen en mee te gaan in het onderzoek.  

Hieruit is een werkgroep ontstaan: 

- vanuit de MR; Robijn Wagenmakers (ouder) en Marijke Piek (leerkracht) 

- vanuit de ouders; Bregje de Kort en Meike van Cuijk-Verstraaten 

- vanuit het team; Ellen de Langen en Christianne Korthals 

- Denise Hassing (directeur) 

De werkgroep is van start gegaan met onderzoek gericht op scholen die (recent) zijn geswitcht naar andere 

schooltijden en wat de opbrengst is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Ook zijn we op zoek gegaan naar 

wetenschappelijke onderbouwing; wat is het effect van leertijden op de cognitieve resultaten en het 

welbevinden van kinderen. 

In de komende twee maanden zullen we op basis van het onderzoek een enquête maken voor ouders, 

leerkrachten en kinderen van de bovenste klassen. Midden juni willen we een besluit maken op basis van de 

uitslag van deze enquête. 

Tijdspad komende twee maanden: 

- maken enquête voor ouders, kinderen bovenbouw en leerkrachten 

- 21 mei: enquête uitzetten 

- 7 juni: enquête analyseren/interpreteren 

- 14 juni: uitslag enquête/voorstel schooltijden voorleggen aan MR 

- 16 juni: schooltijden voor het komende schooljaar met ouders delen 

We zullen u de komende nieuwsbrieven op de hoogte houden van onze bevindingen. 



 
 

 

 

 

Nieuws van de Oudervereniging – hulp nodig 

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de Oudervereniging (OV). We zien graag 

vaders en moeders, die willen helpen met het organiseren van diverse activiteiten en twee ouders, die de rol 

van penningmeester of secretaris op zich willen nemen, de club versterken.  

Enkele leden met kinderen in de bovenbouw leggen hun taak neer na de zomervakantie en het zou heel fijn 

zijn het volgende schooljaar met een paar nieuwe krachten aan de slag te gaan. We gaan er vanuit dat we 

na de zomer veel handen kunnen gebruiken als alle vaste activiteiten als de sportdag en het pleinfeest weer 

doorgang mogen vinden.   

De taak van Penningmeester:  

- Maakt en monitort de begroting en het financiële jaarverslag.  

- Beheert de bankrekening en verzorgt de betalingen.  

De taak van secretaris:  

- Notulen maken tijdens het overleg. 

- Een agenda verzorgen voor de vergaderingen in overleg met de voorzitter. 

- Mailbox beheren en mail beantwoorden.  

- Gegevens KvK aanpassen. 

Wat doet de OV?  

We vergaderen ongeveer vijf keer per schooljaar een uur over de activiteiten, die met hulp van de 

oudervereniging georganiseerd worden. Dit zijn de feesten van Sinterklaas tot het afscheid van groep 8, maar 

ook het maken van de schoolfoto’s en de herinrichting van het schoolplein.  

Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent. De leden van de OV stemmen 

onderling af wie welke activiteit samen met enkele leerkrachten regelt. Meestal gaat het om betrokkenheid 

bij 2 à 3 commissies.  

Vele handen maken licht werk, dus hoe meer vaders en moeders zich aanmelden, hoe beter de 

werkzaamheden verdeeld kunnen worden. We hopen van harte dat meerdere ouders zich aanmelden om 

samen met ons van komende schooljaren weer een feest te maken voor de leerlingen. We hebben echt 

extra hulp nodig om de leden die stoppen te vervangen en de activiteiten goed vorm te kunnen geven.   

Wil je meer weten over het lidmaatschap, over de rol van penningmeester of secretaris of je aanmelden als 

lid? Mail naar ov@obs-depiramide.nl. Lastig om elkaar nu ‘aan de poort’ te treffen, maar bellen om 

toelichting te geven, kan natuurlijk wel. Laat dan je telefoonnummer achter in de mail.   

Zien we jou binnenkort in de OV? Top!  

mailto:ov@obs-depiramide.nl


 
 

 

 

 
Familietocht 

De Speeldagen van Jeugdwerk Rozenoord uit Vught organiseert zondag 2 mei 2021 

een familietocht door Vught met allerlei leuke opdrachten. Papa, mama’s, opa’s 

en oma’s iedereen mag mee doen. Elk groepje wat deelneemt aan deze activiteit 

krijgt een goodiebag. Het is een tocht waarbij je vrij in- en uit kan stromen. De uitgifte 

van de goodiebag ‘die je nodig hebt tijdens de tocht’ start om 12.00 uur en kan je 

tot 14.00 uur afhalen. De activiteit eindigt tussen 16.00 uur en 16.30 uur. De tijdsduur 

van de hele tocht is +/- 2 uur. Via deze link kan je je aanmelden voor deelname. Het 

is een gratis activiteit.  

 

 

Avondvierdaagse Vught gaat door 

Voorzitter Andre Henskens: Een tweede jaar zonder avond4daagse Vught is ondenkbaar. We zijn jullie zeker 

niet vergeten hoor! Vorig jaar hebben we het besluit moeten nemen om de avond4daagse niet door te laten 

gaan, tot grote teleurstelling van vele jeugdige wandelaars. Maar dit jaar zetten we definitief door! We gaan 

lopen met de speciale editie van de Avond4daagse-Home Edition. Vorig jaar hebben landelijk bijna 60.000 

deelnemers deze bijzondere editie gelopen. 

Vanaf 14 april tot en met 30 juni 2021 loopt iedereen zijn eigen Avond4daagse. Door op deze manier het 

wandelevenement te organiseren voorkomen we dat het te druk wordt op diverse momenten of plaatsen. 

Als je de vier wandelingen volbracht hebt ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille thuisbezorgd. 

Omdat we het extra leuk willen maken is er voor de deelnemers, een passende verrassing, deze krijg je bij de 

overhandiging van de enige echte Avond4daagse medaille.  

Ga naar de site: www.a4daagsevught.nl/thuis. Daar staat een link op voor deelname aan de Home Edition. 

Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via deze app ontvang je iedere wandeldag routes 

waaruit je kunt kiezen. Aanmelden: Deelname aan de Avond4daagse-Home Edition kost € 6,50 per 

deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de app, de mogelijkheid om drie routes (2,5 - 5 of 10 kilometer) 

automatisch te laten aanmaken en je krijgt de officiële Avond4daagse medaille thuisbezorgd.  

 

 

 

 

 

https://www.jeugdwerkrozenoord.nl/activiteiten/speeldagen/inschrijfformulier-18-oktober/
http://www.a4daagsevught.nl/thuis


 
 

 

 

 

 

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

