
 

 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar, voordat we de zomervakantie ingaan. Aanstaande vrijdag zullen 

de kinderen vrolijk in vakantie-vibe de school uit gaan, dankzij een mooie attentie van onze oudervereniging 

(super leuk, dank je wel!).  

2020-2021 was een bijzonder schooljaar. Corona hield ons allen flink bezig. Maar schooljaar 2020-2021 is ook 

een schooljaar waar we heel trots op mogen zijn. Samen hebben we veel bereikt. 

De hoogtepunten van dit jaar: 

• De kinderen scoorden onze school in algemene tevreden met een 8,0. 

• Het resultaat van de eindtoets ROUTE 8 2021 ligt flink boven onze schoolambitie en het landelijk 

gemiddelde. 

• Het online onderwijs tijdens de lockdown én het hybride onderwijs na de scholenopening was 

succesvol. Tijdens de lockdown hadden we 100% van alle kinderen in beeld en vingen dagelijks 13% 

op, op onze school t.b.v. kwetsbare gezinnen en noodopvang.  

• De kinderen konden tijdens de quarantaine periode met behulp van het hybride onderwijs, vanuit 

huis goed doorleren. Ouders en school hebben heel intensief samen kunnen werken. 

• Het SubLAB waarbij 30 kinderen van onze school, een naschools aanbod hebben doorlopen is 

betekenisvol en waardevol ervaren door kinderen en ouders. 

• De doelen en ambities uit het jaarplan 2020-2021 zijn grotendeels behaald. We hebben de 

schoolontwikkeling ondanks corona goed kunnen doorzetten. 

• Samen met de nieuwe partner Onder de Pannen, kunnen we de ambitie uit de missie-visie van de 

school om door te groeien tot IKC, op termijn vorm gaan geven. 

Dank je wel allemaal, voor dit schooljaar en onze samenwerking. We wensen iedereen een fijne vakantie en 

een hele mooie zomer. We zien elkaar weer op maandag 6 september, we kijken ernaar uit! 

Namens ons hele (trotse) team, 

Denise Hassing, directeur OBS De Piramide 

 



 
 

 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 23 juli 12.00 uur: start zomervakantie 

Maandag 6 september:  start schooljaar 2021-2022

 

Samenwerking met Kinderopvang Onder de Pannen 
 

Goed nieuws: Kinderopvang Onder de Pannen start in het nieuwe schooljaar met kinderopvang en 

buitenschoolse opvang op OBS De Piramide in Vught. 

De afgelopen 2 maanden hebben OBS De Piramide en Kinderopvang Onder de Pannen veel gesprekken 

gevoerd en onderzocht op welke wijze we zouden willen samenwerken ten behoeve van de kinderen. Het 

waren fijne gesprekken. Het uiteindelijke doel van onze samenwerking is om gezamenlijk een nieuw IKC 

(Integraal Kind Centrum) te gaan vormen. Een integrale leer- en speelplek waar kinderen van 0 tot 13 jaar in 

een vertrouwde omgeving hun talenten kunnen ontwikkelen en gestimuleerd worden om het beste uit 

zichzelf te halen. 

De planning van de BSO en de kinderopvang: 

• Gezamenlijk streven wij ernaar om de BSO per 6 september aanstaande, op locatie OBS De Piramide 

van start te laten gaan. 

• De huisvesting van de kinderopvang moet worden aangepast naar de geldende voorschriften. 

Hiervoor moeten een aantal processen en aanvragen worden doorlopen. Als de huisvesting voor de 

dagopvang is aangepast aan de voor de kinderopvang geldende voorschriften, start Kinderopvang 

Onder de Pannen met de dagopvang. Ons streven is om de dagopvang op locatie OBS de Piramide 

te starten in het najaar van 2021. Wij zullen u via de nieuwsbrief goed op de hoogte houden. 

Interesse? 

Bent u geïnteresseerd in de informatie over de mogelijkheden bij Kinderopvang Onder de Pannen of wilt u 

uw kind(eren) aanmelden, dan verwijzen we u naar de website www.kinderopvangonderdepannen.net U 

kunt ook een mail sturen naar joscha@kinderopvangonderdepannen.net. U krijgt de gevraagde informatie 

dan per mail toegestuurd. 

Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd en kijken met heel veel plezier uit naar onze 

samenwerking. We gaan er wat moois van maken! 

Met vriendelijke groet,  

Denise Hassing, directeur OBS De Piramide 

Rob Sterke, directeur Kinderopvang Onder de Pannen 

 

http://www.kinderopvangonderdepannen.net/
mailto:joscha@kinderopvangonderdepannen.net


 
 

 

 

 

NPO - Het Nederlands Programma Onderwijs 

Zoals u weet, stelt de overheid na de zomervakantie geld beschikbaar om het onderwijs te renoveren na de 

coronapandemie. 

De Piramide heeft n.a.v. de schoolscan, samen met het team goed nagedacht op welke wijze we deze 

gelden willen gaan inzetten, waarvoor het bedoeld is: herstel en ontwikkeling. 

Komend schooljaar gaan we veel extra ondersteuning in de school inzetten. In de eerder gestuurde brief 

‘formatie en groepsbezetting’ heeft u hier meer over kunnen lezen. Dit kan ondersteuning zijn in de grote 

groep, ondersteuning in een klein groepje in of buiten de groep of met individuele kinderen.  

We hebben een nieuwe rekenmethode gekozen en gaan komend schooljaar ons rekenonderwijs een flinke 

impuls geven. We gaan een uitgebreid implementatietraject doorlopen, begeleid door Leerkracht & Co.  

De leerrijke omgeving krijgt een impuls. Er komt extra budget voor aanschaf van materialen voor het nieuwe 

OntdekLAB om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren en voor de kleuterbouw om te verrijken en 

voor de aanschaf van Stiltehuisjes die hoog sensitieve kinderen kunnen ondersteunen. 

De Piramide heeft dit jaar gekozen om te gaan werken met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel 

leren: de Gelukskoffer. Deze methode is gericht op de positieve psychologie en leren vanuit geluk. We 

doorlopen vanuit de NPO gelden extra bijeenkomsten om de positieve psychologie samen verder te 

ontwikkelen. 

Er is geld vrijgemaakt om zo mogelijk in januari een instroomgroep te starten voor startende kleuters op onze 

school.  

Er is geld vrijgemaakt voor extra scholing van de teamleden, bovenop de begroting, zoals voor bijvoorbeeld 

video interactie training, het versterken van executieve vaardigheden en het begeleiden van kinderen met 

een taalontwikkelingsstoornis. 

Bovenstaande opsomming geeft in grote lijnen de besteding weer. In het jaarplan 2021-2022 wordt het NPO 

ook opgenomen. Dit jaarplan zal in het begin van het volgende schooljaar op de website verschijnen. 

 

Schoolgids, schoolondersteuningsprofiel en kalender 2021-2022 
 
De schoolgids 2021-2022 en het schoolondersteuningsprofiel staan zeer binnenkort op onze website. In de 

schoolgids is alle informatie te vinden over onze school. In dit document is ook ons jaarverslag opgenomen, 

met de opbrengsten van ons onderwijs van het afgelopen jaar. We verwijzen u er graag naar. Het 

schoolondersteuningsprofiel geeft meer informatie over de basisondersteuning en de extra ondersteuning. 

De kalender 2021-2022 wordt ook begin komend schooljaar op de website geplaatst, zodat u weer goed 

geïnformeerd bent over de planning van de activiteiten.  



 
 

 

 

 
Zelfstandigheid kinderen 

Afgelopen schooljaar hebben we vanuit de corona maatregelingen kinderen zelfstandig naar binnen en 

buiten laten gaan, bij start en afsluiting van de schooldag. Via 3 ingangen, waar tijdens de inloop onze 

teamleden staan, komen de kinderen zelf de school binnen. Aan het einde van de dag lopen onze 

teamleden met de kinderen mee naar buiten. Voor de jonge kinderen was dit in het begin wennen, maar al 

gauw lukte het in iedere groep erg goed.  Voor het kind die het moeilijker vindt, staan teamleden klaar om 

te ondersteunen.  

Los van corona, willen we dit komend schooljaar continueren. Samen met het team hebben we gekeken, 

wat de effecten voor de kinderen zijn, wanneer zij zelfstandig zonder ouders de school in en uit gaan. We 

zien dat het de kinderen erg goed lukt, ze zelfvertrouwen opdoen, het hun zelfstandigheid en zelfsturing 

bevordert en dat het ten goede komt aan de rust in de school, welke kinderen als prettig ervaren. Ook 

hebben we van ouders vernomen dat zij hopen dat deze positieve ontwikkeling doorgezet wordt. 

Met ingang van komend schooljaar zullen we hier dus mee doorgaan. Wij zullen kinderen ondersteunen 

mocht dit nodig zijn.  

Voor de nieuwe kinderen die starten op onze school in de kleuterbouw, maken we een uitzondering. De 

leerkrachten en de ouders van het nieuwe kind, maken daar samen afspraken over.  

 

Nieuws van Kinderopvang Onder de Pannen 

 



 
 

 

 

 
Even voorstellen! 

Beste ouders/verzorgers, 

Met veel trots en blijdschap mag ik vertellen dat ik komend schooljaar deel 

uit mag maken van het team van de Piramide. U kunt mij terug vinden in 

groep 4A. 

Ik ben Inge Mouthaan en ik ben 24 jaar oud. Opgegroeid in Beneden 

leeuwen, maar woon nu al een aantal jaar samen met mijn vriend in Den 

Bosch. In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden bij mijn paard. Dat is echt mijn 

uitlaatklep en daar kan ik tot rust komen. 

Ik ben onlangs afgestudeerd en ben nu werkzaam in de invalpool van 

Stroomm om veel ervaring op te doen. In mijn onderwijs ben ik erg gericht 

op het leggen van een goede basis, in combinatie met veel positiviteit en 

humor. 

Ik heb er ontzettend veel zin in! Mocht er iets zijn, aarzel dan niet om mij even aan te spreken. Tot snel!  

Inge Mouthaan 

 

Beste ouders/ verzorgers,  

Via deze weg wil ik mijzelf graag aan jullie voorstellen. Mijn naam 

is Jolanthe Gouw en ik ben samen met mijn man Vincent en onze 

kinderen David (2 jaar) en Lotte (6 maanden) woonachtig in 

Vught.  

In het schooljaar 2021-2022 zal ik, op de woensdagen, bij OBS de 

Piramide werkzaam zijn als intern begeleider. Afgelopen jaren ben 

ik werkzaam geweest als invalleerkracht en consulent 

onderwijsondersteuning langdurig zieke kinderen. Nu ik mijn 

diploma voor intern begeleider heb behaald, krijg ik bij OBS de 

Piramide de kans om mij verder te ontwikkelen onder de 

begeleiding van Saskia en Linda.   

Ik heb enorm veel zin om er, samen met alle collega’s, een mooi schooljaar van te maken. Mocht je nog 

vragen hebben, spreek mij gerust aan.  Hartelijke groet, Jolanthe Gouw   

 



 
 

 

 

Hallo allemaal, 

Mogelijk hebben sommigen van jullie mij de afgelopen week al rond zien 

lopen binnen de school, via deze weg stel ik me graag nader aan jullie 

voor.  

Mijn naam is Moniek Greunsven, ik ben 31 jaar oud en woon in Oisterwijk. 

In mijn vrije tijd spreek ik graag met vriendinnen af, ga ik naar de bioscoop 

of houd ik mij muzikaal bezig met mijn klarinet of ukelele. Ik kijk er erg naar 

uit om in het nieuwe schooljaar te mogen starten met ondersteunende 

taken voor de leerkrachten en de kinderen. 

Hopelijk ontmoeten wij elkaar snel. Geniet van jullie vakantie en tot in het nieuwe schooljaar! Moniek 

 
Het kippenhok is geopend! 

Met een officiële speech, een knip-momentje en luid gejuich is het 

Piramide Kippenhok geopend. Toet en Nous hebben het prima naar 

hun zin! 

 

 

 

 

Ouders bedankt! 
Namens onze school willen wij alle ouders bedanken die zich hebben ingezet voor school! Wij waarderen 

jullie hulp! 

  



 
 

 

 

 
MOVE zomerkalender  Sportkleding weggeefbeurs 

 
 

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

