
 

 

Nieuws van de directie 

We zijn weer fijn gestart na de meivakantie. De kleuters zijn aan de slag gegaan met het nieuwe thema: ‘De 

wereldkaart maakt ons érg nieuwsgierig.’ De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn opeens echt groot en 

maken knappe leesstappen. De kinderen van de groepen 5 en 6 worden steeds zelfstandiger en werken 

hard aan de gestelde doelen. Net als de kinderen van de groepen 7. Zij zijn allemaal geslaagd voor het 

fietsexamen; proficiat kanjers! Daarnaast werken zij extra hard aan het onderdeel ‘werkwoordspelling’. En 

onze (bijna) schoolverlaters van de groepen 8 zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan met de musical. 

Nog enkele weken en dan zijn zij echt klaar voor het Voortgezet Onderwijs. 

Na de meivakantie hebben we helaas te maken met uitval van juf Sylvia en juf Angelique. We wensen hen 

veel beterschap. Gelukkig is het ons gelukt om een goede structurele bezetting te organiseren voor  

groep 1-2A en groep 5A, waarbij we ook vanaf volgende week alle ondersteuning voor de groepen kunnen 

doorzetten. 

De komende periode zal ons onderbouwplein wat aanpassingen krijgen. Het zachte pad gaat aanpassingen 

krijgen zodat het beter fietst. Het gras groeit niet hard, dus we zullen er kunstgras gaan laten plaatsen en ook 

het zandbakzand gaat volledig vernieuwd worden. Enkele planten en het plukfruit zijn niet goed 

aangeslagen, dus deze zullen worden vervangen en ook de moestuin zal weer geopend worden. Met een 

zonnetje en af en toe een buitje, zal het vast goed gaan groeien en kunnen we er lekker avontuurlijk spelen. 

We wensen iedereen een mooie en gezonde junimaand! Namens het team van OBS De Piramide, Denise 

Hassing. 

Belangrijke data 

Donderdag 27 mei 9.30 – 9.30 uur: klankbordgroep 

Vrijdag 18 juni: maandviering 1/2 a, 3b en 6b 

Vrijdag 11 juni: rapport groep 2 

Maandag 14 juni: MR vergadering 

        Week van 14 juni: oudergesprekken groep 2 



 
 

 

 

 

Informatie werkgroep Schooltijdenonderzoek 
In de bijlage treft u een uitgebreid overzicht van welke modellen schooltijden er zijn en wat hier de voor- en 

nadelen van zijn. We raden u aan dit goed te bekijken want we willen graag dat u een enquête invult met 

daarin uw voorkeuren. U ontvangt donderdag 27 mei een link naar de enquête. We willen u vragen per gezin 

de enquête één keer in te vullen. De enquête zal tot en met donderdag 3 juni (17.00 uur) in te vullen zijn. 

We houden u op de hoogte van de uitslag via de volgende nieuwsbrief. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Het SUBLAB bruist! 
Dertig kinderen van onze school maken gebruik van het SUBLAB, gesubsidieerd vanuit de subsidie inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's. Deze kinderen volgen modules ‘Remedial Teaching’, ‘kindercoaching’ en 

‘onderzoekend en ontwerpen leren’, deels onder en vooral na schooltijd. 

Marja, Jente en Judith geven met veel plezier vorm aan deze modules. We zien de kinderen genieten van 

het aanbod. Na schooltijd starten ze de modules met een glaasje ranja. Er wordt breed geleerd en veel 

plezier gemaakt. In de week van 12 t/m 16 juli staan de driehoekgesprekken ingepland, zie jaarkalender. 

Voor de kinderen die gebruik maken van het SUBLAB (inhaal- en ondersteuningsprogramma, extra schooltijd) 

zullen we dan ook de effecten van dit programma bespreken met u. 

 

Nieuws vanuit de MR 

Afronding van de MR Verkiezingen  

De afgelopen weken stonden in het teken van de MR verkiezingen van OBS de Piramide. De MR leden vanuit 

de oudergeleding; Pim Böinck en Karen van ’t Oever, hebben zichzelf herkiesbaar gesteld.  

Op 9 april jongstleden werd de eerste oproep voor deelname aan de MR met u gedeeld. Na sluiting van de 

eerste aanmeldperiode waren er geen aanmeldingen voor deelname aan de MR. In de MR is het besluit 

genomen om een herhalingsoproep te versturen om op deze manier de aanmeldperiode te verruimen. Deze 

herhalingsoproep heeft tot een nieuwe aanmelding voor de MR geleid, wat betekent dat er een officiële MR 

verkiezing uitgezet kan gaan worden.   

Tijdens de MR vergadering van maandag 17 mei heeft Karen van ’t Oever, in goed overleg, de keuze 

gemaakt om zich niet herkiesbaar te stellen voor de MR. Karen neemt ook deel aan de GMR vergadering en 



 
 

 

 

wil deze taak wel graag blijven vervullen. Daar zijn wij haar natuurlijk dankbaar voor! In deze nieuwsbrief zal 

Karen via een persoonlijk woordje afscheid nemen.    

Dat betekent dat de aanmelding van Bregje de Kort direct heeft geleid tot een plaats in de MR van OBS de 

Piramide. Wij heten Bregje van harte welkom in de MR van OBS de Piramide!   

Een woordje door Karen van ’t Oever   

Beste ouders en leerkrachten,  

Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik ondanks mijn eerdere berichtgeving dat ik mezelf herkiesbaar stel voor 

de MR, toch besloten heb dit niet te doen.  Hoe leuk en interessant ik dit ook vind, het  is erg veel naast mijn 

deelname ook in de GMR.  De GMR wil ik graag nog voortzetten aangezien ik hier voor mijn gevoel meer 

voor school maar juist ook voor Stroomm iets kan betekenen. Dit ook door mijn vakgebied en de themaraad 

waar ik in zit.     

Ik kijk wel terug op 3 hele interessante, leuke jaren waar veel is gebeurd en hele mooie stappen zijn gezet. 

Het leuke is dat deze mooie stappen de komende jaren steeds meer vorm gaan krijgen. Ondanks dat ik dit 

graag van dichtbij nog zou willen volgen, maak ik nu toch deze keuze.  Ik wens iedereen in de MR veel 

wijsheid, creativiteit en ook gezelligheid toe.  Dank jullie allemaal voor de kans die ik heb gehad om in de MR 

te zitten.  Succes allemaal!  

Groetjes Karen   

Voorstellen nieuw MR lid; Bregje de Kort   

Ik ben Bregje de Kort, moeder van Vere (5) en Jule (3) en getrouwd met Joris. Ik werk als teamleider bij de 

rechtbank in Utrecht. In mijn vrije tijd sport ik graag (wielrennen en boksen) en als ik dan nog tijd over heb, 

knap ik nog wel eens oude meubels op.  

Vanuit het schooltijdenonderzoek heb ik vanaf de zijlijn al meegekregen 

waar de MR zich mee bezig houdt en ik heb hier vanuit een eerdere rol als 

oudercommissielid op de crèche al ervaring mee opgedaan. Wat ik 

belangrijk vind is samen, met respect, belangen afwegen, met input van 

andere ouders en leerkrachten, om vervolgens tot de beste uitkomst te 

komen. Ik ga met veel plezier starten als MR-lid in het nieuwe schooljaar!  

 

  

Infographic tevredenheidsonderzoek  
In de bijlage treft u de Infographic van het tevredenheidsonderzoek. Ten opzichte van het vorige onderzoek, 

maakt de school een stijgende lijn door in respons en in waarderingscijfers. Daar zijn we trots op en we gaan 

verder vooruit! 



 
 

 

 

 
Vakantierooster 2021 – 2022 

• Herfstvakantie: 25-10-2021 t/m 29-10-2021 

• Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 7-1-2022 

• Voorjaarsvakantie: 28-2-2022 t/m 4-3-2022 

• 2e paasdag: 18-4-2022 

• Meivakantie: 25-4-2022 t/m 6-5-2022 

• Hemelvaart: 26-5-2022 t/m 27-5-2022 

• 2e pinksterdag: 6-6-2022 

• Zomervakantie: 25-7-2022 t/m 4-9-2022 

De studiedagen zullen we zo spoedig mogelijk communiceren. Naar aanleiding van de uitslag van het 

schooltijdenonderzoek, kan de urenverantwoording worden gemaakt en kan de jaarkalender worden 

gemaakt. 

 
Het NPO: het Nationaal Programma Onderwijs 

De overheid stelt na de zomervakantie geld beschikbaar om het onderwijs te renoveren na de 

coronapandemie. Dit staat bekend als het ‘Nationaal Programma Onderwijs’, vanaf hier: NPO. Het NPO is 

bedoeld voor herstel en ontwikkeling. Deze gelden kunnen leerlingen en leerkrachten helpen, om 

leervertragingen en andere problemen aan te pakken. Om als school een goed beeld te hebben van de 

coronatijd, maken we een schoolscan. De schoolscan is een complete analyse op 4 onderdelen: 

• De cognitieve prestaties - Is er leervertraging ontstaan op de reken-, taal, spelling, (begrijpend) 

leesontwikkeling? We gebruiken hiervoor de CITO uitslagen.  

• De brede ontwikkeling - Hebben de kinderen zich breed genoeg kunnen ontwikkelen op de creatieve 

vorming, Engelse taal, wereldoriëntatie of ontwerpend en onderzoekend leren? We gebruiken de 

bevindingen van de leerkrachten, alle groepen hebben hiervoor input geleverd. 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling - Hoe staat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling en is hier 

extra ondersteuning nodig? We gebruiken hiervoor de bevindingen van de leerkrachten en de 

vragenlijst ‘Eigenwijzer’ voor de kinderen van groep 6-7-8.  

• De executieve functies (alle regelfuncties van de hersenen voor het realiseren van doelgericht en 

aangepast gedrag, bijvoorbeeld planning/prioritering, werkgeheugen, volgehouden aandacht en 

taakinitiatie). Hebben de executieve functies voldoende ontwikkeling doorgemaakt passend bij de 

leeftijd van het kind? We gebruiken hiervoor de bevindingen van de leerkrachten, alle groepen 

hebben hiervoor een stuk aangeleverd. 

De schoolscan geeft de richting voor de plannen die onze school gaat uitvoeren. Deze plannen dienen terug 

te vinden te zijn in de menukaart NPO, die vorige week is vrijgegeven door de overheid. Op dit moment is de 

schoolscan van de Piramide bijna klaar. In samenspraak met team en MR zullen we vervolgens het NPO plan 

opstellen waarbij we de beschikbare gelden inzetten op de juiste en best passende wijze. We blijven u 

informeren. Begin april hebben we elkaar kunnen spreken over de ontwikkeling van de kinderen. Op 12 t/m 

16 juli hebben we weer momenten ingepland. 



 
 

 

 

 

Kinderredactie Isa & Renske  

HEB JE ONS GEMIST?  

Dat kan kloppen, want we waren druk bezig met de voorbereidingen van Route 8. 
Let op! Elke maand komt er een quizvraag voor de kinderen van De Piramide. Voor de winnaar hebben we 

een leuke prijs! Dus lees de quizvraag hier beneden goed en misschien win jij dan wel… Veel succes! 

Eindmusical groep 8 

Route 8 hebben we gehad, dus nu gaan we alleen maar leuke dingen 

doen zoals: Kamp, eindmusical en het eindfeest. We zijn nu druk bezig met 

de eindmusical: “Expeditie Beachclub”. Een super leuke musical!        De 

audities zijn geweest dus iedereen weet zijn of haar rol. We hebben in onze 

klas al een keer onze musical gespeeld. En dinsdag 25 mei gaan we in de 

gymzaal daar onze musical oefenen. In de volgende nieuwsbrief hoor je 

meer over de musical. 

Fietsexamen groep 7 

Woensdag 19 mei was het fietsexamen van groep 7. Iedereen uit groepen 7 is geslaagd! Ze moesten een 

route fietsen door Vught waar ze door ouders werden beoordeeld op het goed toepassen van de 

verkeersregels.  

Quizvraag 

Vorige nieuwsbrief had Mees uit groep 8A de quizvraag gewonnen. GEFELICITEERD! Dus daarom mag Mees 

mee een nieuwe quizvraag bedenken voor deze nieuwsbrief. De vraag is: De musical heet expeditie 

beachclub. Waar denk je dat onze musical over gaat? Stuur dan een mailtje naar @renkse.corelissen@obs-

depiramide.nl. Wie het meest bij het goede verhaal zit wint de volgende quizvraag. Graag in het mailtje 

zeggen wat de naam van de kind(eren) zijn en in welke klas ze zitten.  

           We bestaan een half jaar!!             

Yeyyyyy, we bestaan een half jaar!!! Eigenlijk was het de vorige nieuwsbrief, maar toen waren we in 

voorbereiding voor route 8.  

 
Kuikens 

Wij zijn Juultje, Jasmijn, Pip & Julia. Vlak voor Pasen kregen wij kuikens in de klas (8B), wij waren daar ontzettend 

blij mee! Maar we vonden het super jammer dat de kuikens uit de klas zouden moeten wanneer ze groot 

zouden zijn. Dus kwam Julia met een idee. ‘Laten we van het fietsenhok waar maar 2 fietsen van de 

mailto:renkse.corelissen@obs-depiramide.nl
mailto:renkse.corelissen@obs-depiramide.nl


 
 

 

 

juffen in staan om toveren naar een kippen hok!’. Met dit idee zijn Juultje, Jasmijn, Pip & Julia naar Juf Denise 

gegaan. Zij vond het een super gaaf idee, maar er moest uiteraard wel meer onderzoek worden gedaan. 

Nu zijn we al weer wat weken verder. We hebben heel veel gepraat over dit project met Juf Denise, dingen 

onderzocht etc. Nu zijn we op het moment aangekomen waar in we het idee willen gaan uitvoeren. Daarbij 

hebben wel van jullie als leerlingen jullie hulp bij nodig, daarom willen wij een flesseninzamelingsactie gaan 

organiseren. Waarbij iedereen flessen mag gaan inzamelen en die mee naar school mag nemen, en 

vervolgens in de ton doet in de gymzaal. Zo willen wij geld ophalen om het kippenhok gereed te gaan 

maken. Dus mogen de kinderen vanaf 31 mei de legen flessen van thuis, opa’s en oma’s, tantes en ooms, de 

buren en noem zo nog maar eens meer mensen op, mee geven. Wij zouden dit ontzettend waarderen! 

Vriendelijke groet, Jasmijn, Juultje, Pip & Julia. 

 

Jeugdaktief 
  

Hoera, er komt dit jaar weer een Jeugd Aktief. De digitale inschrijving van de jeugdweek is 

van dinsdag 1 juni t/m zondag 13 juni .  

Vanwege de maatregelen is de jeugdweek dit jaar anders dan dat jullie gewend zijn. 

LET OP: De jeugdweek is dit jaar voor de groepen 5-6 en 7-8 op zaterdag 28 augustus t/m dinsdag 31 

augustus. Voor de groepen 1-2 en 3-4 is dit van woensdag 1 september t/m vrijdag 3 september. 

Wat moet u doen om uw kind(eren) aan te melden voor de jeugdweek? Ga naar www.jeugdaktief.nl en klik 

op de button/link aanmelden. Vul de gegevens in, verplicht 2 telefoonnummers en 

bijzonderheden/gedragsproblemen. Print het formulier uit en kom op zaterdag middag 19 juni (zie hieronder 

het tijdenschema) naar Jeugd-en Jongerencentrum Elzenburg Lidnwinastraat 12-c in Vught om het formulier 

in te leveren.  

Tijden inschrijving groepen 

Groep 1 – 2  12:30 – 13:00 uur 

Groep 3 – 4  13:15 – 13:45 uur 

Groep 5 – 6  14:00 – 14:30 uur 

Groep 7 – 8 14:45 – 15:15 uur 

Mocht er geloot moeten worden gebeurd dat die middag, vanwege de maatregelen rondom Covid-19 kunt 

u er dit jaar niet bij zijn. U ontvangt na de loting een mail met daarin de mededeling of u kind(eren) is/zijn 

ingeloot of uitgeloot. Wanneer uw kind is ingeloot zit in de mail een betalingslink. Wanneer dit goed is 

ontvangen is uw kind definitief ingeschreven voor de jeugdweek. Betalingen dienen uiterlijk 30 juni 2021 

overgemaakt te zijn, wanneer dit niet is gebeurd dan is de deelname van u kind(eren) niet geldig.  

Voor vragen kunt u terecht bij het onderstaande mailadres. 

Met vriendelijke groet, 

Jeugd Aktief az@jeugdaktief.nl  

http://www.jeugdaktief.nl/
mailto:az@jeugdaktief.nl


 
 

 

 

 

MOVE Vught  
Dit is de link naar het promotiefilmpje van de eerste 

activiteit (woensdag 26 mei). 

https://www.youtube.com/watch?v=jZUf7e0nbBY 

  

Dit is de rechtstreekse link om in te schrijven (verplicht) via 

Vught Beweegt voor de activiteit van woensdag 26 

mei: https://www.vughtbeweegt.nl/activiteit/173667/plein-

sportief-ballenfestijn 

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.youtube.com/watch?v=jZUf7e0nbBY
https://www.vughtbeweegt.nl/activiteit/173667/plein-sportief-ballenfestijn
https://www.vughtbeweegt.nl/activiteit/173667/plein-sportief-ballenfestijn
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

