
Nieuws van de directie 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Langzaam gaan we richting einde schooljaar. Deze week staat de tussenweek gepland. In alle groepen zijn 

onze teamleden druk aan de slag met de rapporten, de pré-adviezen en de afrondingen van de groep. 

Aanstaande vrijdag heeft ons team een studiedag. We kijken terug op het afgelopen schooljaar en kijken  

vooruit naar komend jaar, gaan aan de slag met de schoolanalyse en maken plannen voor de NPO-gelden 

die iedere school gaat ontvangen. Over dit laatste zal ik u begin schooljaar 2021-2022 verder informeren. 

In het laatste stukje van het schooljaar staan nog een hoop leuke dingen te gebeuren! Het kippenproject, 

de moestuin op het onderbouwplein, mooie presentaties in alle groepen, voorstellingen vanuit Plaza Cultura, 

afscheid groep 2 kleuters van de kleuterperiode, de groepen 7 kinderen ontvangen hun pré-advies en 

natuurlijk heeft groep 8 een mooi afscheidsprogramma voor de boeg. Het blijft heerlijk om te zien hoeveel 

plezier er gemaakt wordt op onze school. Succes allemaal met de laatste loodjes van dit zéér bijzondere 

schooljaar en geniet van het plezier van de afronding. We gaan er wat moois van maken!  

Met vriendelijke groet, Denise Hassing Directeur OBS De Piramide. 

Belangrijke data 

Maandag 5 juli vanaf 17.00 uur: inschrijven facultatieve rapportgesprekken 

Week 12 t/m 16 juli: pré-adviesgesprekken groepen 7  

Week 12 t/m 16 juli: facultatieve rapportgesprekken 

Dinsdag 20 juli: feestavond en musical groep 8 (inclusief ouders!) 

Vrijdag 23 juli tot 12.00 uur: Laatste schooldag  

*Enkele aanpassingen in de agenda: 

Donderdag 22 juli: afscheid oudste kleuters (in plaats van dinsdag 20 juni)  



Donderdag 22 juli: ouderklankbordgroep (in plaats van donderdag 1 juli) 

Afscheid waardevolle collega’s 

Beste ouders, lieve kinderen,            

Na ruim dertig jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, waarvan meer dan 20 jaar bij ‘de Piramide’, heb ik 

besloten om met vervroegd pensioen te gaan. 

Ik heb altijd met heel veel plezier op de Piramide gewerkt; het is een fijne school 

met een goede, positieve werksfeer. En uiteraard hele leuke kinderen!  

Natuurlijk zal ik het werken met de kinderen en de fijne samenwerking met ouders 

en mijn collega’s gaan missen, maar ik kijk ook uit naar de tijd dat ik meer aandacht 

kan gaan besteden aan mijn kleinkinderen en mijn hobby’s. 

De komende weken gaan we nog hele leuke dingen doen op school, daarna ga 

ik aan een hele lange vakantie beginnen. 

Ik dank alle kinderen voor de fijne tijd, ik hoop dat jullie op allerlei gebieden gegroeid zijn. De ouders bedank 

ik voor het vertrouwen dat ze in me gesteld hebben.  

Voor nu nog succes voor de laatste drukke schoolweken, daarna een hele fijne vakantie gewenst! 

Ria Verhoeven ofwel juf Ria 

Lieve kinderen, beste ouders 

Met een beetje een wee gevoel in mijn buik ga ik zeggen dat ik, na 24 jaar, de Piramide ga verlaten.  

Een lange tijd (dat realiseer ik me steeds als ik die 24 zie staan) waarin ik veel kinderen en hun ouders heb 

leren kennen. Een lange tijd waarin ik samen met jullie veel plezier heb gehad, heb gelachen en gehuild, 

goede gesprekken heb gehad, heb genoten van verwondering en verbazing, kwartjes die vielen en van 

dikke knuffels en complimenten. 

Maar na al die jaren wil ik gaan ontdekken wat er nog meer is, wat ik nog meer leuk vind en waar ik nou de 

meeste voldoening uit haal. Om dat te kunnen doen heb ik besloten een stap te maken en daarom ga ik 

volgend schooljaar werken in de invalpool in ‘mijn’ Eindhoven. Heel spannend, maar ik heb er ook veel zin in! 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor een fijne tijd en jullie nog een fijne tijd wensen op de Piramide! 

Groetjes, Franka 



Versoepelingen coronarichtlijnen namens Stroomm

. 



Personeelsformatie, verdeling groepen en leerlingen  

We kunnen u alvast laten weten dat we onze formatie bijna op orde hebben voor schooljaar 2021-2022. Na 

onze teamstudiedag vrijdag 2 juli, zal de personeelsformatie en de groep verdeling bekend zijn en zullen we 

u hierover informeren per brief. De verdeling van de leerlingen communiceren we zo spoedig mogelijk 

hierna.  

Rapporten en facultatieve gesprekken 

Op maandag 5 juli ontvangen de kinderen van groep 3-4-5-6-8 het 3e rapport. Dit rapport bestaat uit de 

voortgang van de ontwikkeling, aangevuld met de resultaten van de Cito-toetsen en het IK-rapport. We 

bespreken het rapport met het kind op school, voordat het mee naar huis komt.  

In de week van 12 juli vinden de facultatieve rapportgesprekken plaats, op vraag van school of ouders/kind. 

Op maandag 12 juli om 17.00 uur wordt de inschrijving voor de facultatieve gesprekken geopend.  

Voor de kinderen en ouders van groep 7 staat in week 28 het pré-adviesgesprek gepland. Zij kunnen zich 

hiervoor donderdag 1 juli inschrijven. 

Vakantierooster en studiedagen 2021 - 2022 

Vakantierooster 

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

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

Voorjaarsvakantie: 28-2-2021 t/m 4-3-2022 

2e paasdag: 18-4-2022 

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

Hemelvaart: 26-5-2022 en 27-5-2022 

2e pinksterdag: 6-6-2022 

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



Studiedagen 

Studiedag: 29-9-2021 

Studiedag: 6-12-2021 

Studiedag: 4-4-2022 

Studiedag: 5-4-2021 

Studieweek: 27-6-2022 t/m 1-7-2022 

In schooljaar 2021-2022 op vrijdag voor de kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie zijn de 

kinderen om 12.15 uur uit. 

Prins Hendrik – kennismakingslessen 

Het is eindelijk zo ver! We mogen weer in de zaal en kunnen weer genieten van 

de mooie en veelzijdige Gymnastische Sporten.  

En wat is nu leuker dan alleen genieten? Inderdaad... SAMEN genieten en SAMEN sporten. Daarom stelt Prins 

Hendrik vóór de zomervakantie de lessen open voor iedereen die kennis wil maken met de verschillende 

sportdisciplines van Prins Hendrik Gym. Denk hierbij aan Freerunnen, Acrogym, Turnen en Kleutergym.  

De kennismakingsperiode vindt plaats van maandag 5 juli t/m zaterdag 23 juli 2021. Alle activiteiten zijn 

gratis, maar je moet je wel even inschrijven! Wil jij meedoen? Ga dan snel naar Vught Beweegt voor het 

volledige programma en om in te schrijven. Voor meer informatie ga je naar onze website 

www.ph.nl/summer-gymnastics 

Kinderredactie Isa en Renske

Vaderdag knutselwerkjes 
Vorige week zondag was Vaderdag. In groep 8a hadden ze een Idad gemaakt en in groep 5B een hartje 
van papieren mozaïek. Hieronder een paar foto’s: 

http://www.ph.nl/summer-gymnastics


Geen quizvraag meer… 
We vinden het erg jammer maar de laatste tijd reageert er niemand meer op onze quizvragen. 
Daarom hebben we besloten om met de quizvraag te stoppen. 

Musical groep 8 
We gaan we weer verder over de musical van groep 8. We hebben deze maand 2 interviews met Eva uit 
groep 8A die Handige Hermelien speelt en Julia uit groep 8B die Annika van Stranden speelt: 

Interview Eva: Handige Hermelien 
vraag 1. Wat vind je van je rol? 
vraag 2. hoe omschrijf je jouw rol? 
vraag 3. Wat heb je de laatste week allemaal gedaan voor de musical? 
vraag 4. Met wie speel je veel samen in de musical? 
vraag 5. Wat doe je samen met wie je veel samen speelt? 

Antwoord 1. Ik vind het een hele leuke rol en het was ook mijn eerste keus, dus daar ben ik super blij mee. 
Heel veel kinderen wilden die rol ook en toen had ik die rol gekregen het voelde heel fijn. Ik wou die rol heel 
graag omdat je kan in een andere rol kruipen, want ik zou nooit iets stelen, maar handige Hermelien wel. 
Antwoord 2. Een beetje onhandig, beste maatjes met Evelien Netjes alleen dat vind ze zelf niet altijd zo 
leuk.  
Antwoord 3. Vooral heel veel de dansjes geoefend en mijn tekst beter geleerd. Op school hebben we de 
musical heel vaak doorgelopen met je eigen rol en ook de dansjes geoefend. 
Antwoord 4. Ik speel veel samen met Evelien Netjes. 
Antwoord 5. We bespreken veel slechte dingen samen zoals gemene plannetjes of we proberen er onderuit 
te komen als iemand ons een beetje door heeft. Conclusie: Evelien en ik zijn geen goed duo samen! ; )  

Interview Julia: Annika van Stranden 
vraag 1. Wat vind je van je rol? 
vraag 2. hoe omschrijf je jouw rol? 
vraag 3. Wat heb je de laatste week allemaal gedaan voor de musical? 
vraag 4. Weet je al wat je aan wilt doen voor de musical? 
vraag 5. Past de rol goed bij jou als persoon? 

Antwoord 1. Ik vind mijn rol heel erg leuk. Het was niet mijn eerste keuze, want ik had auditie gedaan voor 
een andere rol, Evelien Netjes, maar helaas ben ik dat niet geworden. Maar Annika van Stranden vind ik 
ook een super leuke rol. 
Antwoord 2. Annika van Stranden is presentatrice van ‘opsporing gevlogd’ dus ze is soms best zakelijk en 
serieus. Ze is eigenlijk altijd bezig met haar camera voor haar vlog. Ze kan ook heel goed luisteren naar de 
andere personages.   
Antwoord 3. Thuis heb ik mijn tekst goed geoefend. Op school hebben we de musical veel doorgelopen en 
de dansjes gemaakt en geoefend. We hebben ook 1 keer de musical aan de andere groep 8 laten zien en 
zij aan ons en dan moest je goed op je eigen personage letten, want dan kon je zien wat die ander 
bijvoorbeeld heel leuk deed en dan kan jij dat ook doen, maar andersom natuurlijk ook, als die ander iets 
deed wat jij niet zo goed of leuk vond dan moet je dat juist zelf niet doen. 
Antwoord 4. Ja wel al een beetje, ik dacht aan een flared broek met een wit t-shirt en dan een zwart 
colbertje. En als extra’s heb ik sowieso een vlog camera en een microfoon in mijn handen. 
Antwoord 5. Ja ik vind van wel, want ik vlog zelf ook in mijn vrije tijd. 

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

