
Nieuws van de directie  

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Wat zijn we fijn gestart deze week, na de zomervakantie. Heerlijk om alle kinderen weer in onze school te zien 

en alle vrolijke vakantie ervaringen te horen. De kinderen hebben er ook weer zin in! 

De komende weken nemen we in alle groepen goed de ruimte om elkaar (opnieuw) te leren kennen en de 

groep te worden die we samen willen zijn.  Want leren is leuk en doen we samen met elkaar! 

Deze maand staan de startgesprekken gepland en kunnen ouders en team elkaar ook (live) weer 

ontmoeten. We nemen dan ook de tijd om elkaar te leren kennen. We kijken ernaar uit. 

We wensen iedereen een fijne maand toe en laten we er een mooi schooljaar van maken. 

Een schooljaar met een gouden randje! 

Namens het team, 

Denise Hassing, directeur OBS De Piramide 

Belangrijke data 

Woensdag 15 september: vergadering oudervereniging 

Maandag 20 september: inschrijving startgesprekken vanaf 16.30 uur. 

Dinsdag 21 september: verbindingsdag groep 7 

Vrijdag 24 september: infofolder van de groep van uw kind wordt verstuurd/klavertje 4 groep 4 t/m 8 mee 

Maandag 27 september: start week tegen pesten 

Woensdag 29 september: studiedag: kinderen zijn vrij » Vanaf 12.30 uur startgesprekken. 



Verkeersveiligheid rondom de school

Een verkeersveilige school maken we samen; fijn dat we elkaar laten zien hoe dat goed lukt: 

 Wij stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen om de verkeersstroom 

te beperken.  

 We maken gebruik van drie in- en uitgangen, met een inlooptijd in de ochtend van 8.15 tot 8.20 uur. 

Vanuit de coronamaatregelen kunnen ouders beperkt in de school en komen de kinderen zelfstandig 

naar binnen. Wij helpen hen als dit nog moeilijk is. 

 We lopen met de fiets aan de hand op de stoep en parkeren de fiets op de afgesproken plaatsen 

tussen de blauwe hekken, op het plein of op de stoep. Als we vertrekken verloopt dit via fiets 

opstappunten. Op die manier verloopt de stroom gestructureerd. 

 Parkeren van de auto mag alleen op de plaatsen waar dit toegestaan is.  

 Op de zebrapaden is het druk en we geven hier extra ruimte aan elkaar. 

Informatiemarkt en startgesprekken 

In verband met de nog geldende corona maatregelen voor de basisscholen kan de geplande 

informatiemarkt van vrijdag 24 september helaas niet doorgaan. In plaat hiervan ontvangt u op die dag de 

informatiefolder van de groep van uw kind, zodat u goed geïnformeerd bent over het leerjaar van uw kind.  

Op woensdag 29 september staan de startgesprekken gepland vanaf 12.30 uur (let op: studiedag). Deze 

startgesprekken vinden op school plaats, in het klaslokaal van uw kind. Bij de groepen 1/2 en 3 gaan de 

ouders en de leerkracht met elkaar in gesprek, bij de groepen 4 t/m 8 zijn dat de ouders, kind en leerkracht.  

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen het gesprek voorbereiden met hun ouders via het geluks-

klavertje. Dit klavertje komt op vrijdag 24 september met uw kind mee naar huis. Fijn als u samen met uw kind 

hier even tijd voor kunt nemen en dit meebrengt naar het startgesprek. 

Vanaf maandag 20 september kunt u zich inschrijven voor de startgesprekken via Parro.

Schoolgids en kalender 2021-2022  

Op onze website (www.obs-de-piramide.nl) staat de schoolgids en de kalender online. Hier kunt u alle 

informatie vinden over de school en de jaarplanning van dit schooljaar. Op korte termijn kunt u hier ook het 

jaarplan 2021-2022 van de school terug vinden, waarin wij onze speerpunten hebben samengevat.   

http://www.obs-de-piramide.nl/


De Piramide gaat werken met de Gelukskoffer! 

Wat is er mooier dan les te krijgen in Geluk? 

Vanaf dit schooljaar krijgen alle kinderen van onze school lessen in Geluk.  

Wij gaan werken met de Gelukskoffer. Dit is een wetenschappelijk 

onderbouwde methode die de positieve psychologie als uitgangspunt 

gebruikt. 7 thema's keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, 

dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk 

doorgeven.

Voor elke groep zijn de thema's aangepast op de belevingswereld van het 

kind. Zo gaan de groepen 1/2 bewegen en filosoferen en krijgen de groepen 

7 de multimedialessen gepresenteerd door schrijver Joseph Oubelkas.  

Ieder teamlid volgt de training en er zijn meerdere studiemomenten 

ingepland door het jaar heen. We zijn heel enthousiast over deze methode 

en houden jullie graag op de hoogte van mooie geluksmomentjes! 

Ziekmelden, Parro en verlof 

Wat fijn dat de kinderen deze week al goed op tijd op school kwamen. Het was vast even wennen met de 

nieuwe schooltijden. We waren zelf ook in verwarring afgelopen woensdag…     Dan zijn we namelijk om 

12.30 uur uit. 

Om 8.20 starten onze lessen en het is prettig voor ieder kind wanneer je op tijd kunt zijn en met de centrale 

opstart mee kan doen. Mocht uw kind ziek zijn, belt u voor 8.15 uur naar school om dit door te geven. 

We hopen dat het alle ouders is gelukt om zich te verbinden met Parro, het oudercommunicatiemiddel. U 

kunt met vragen of opmerkingen gemakkelijk terecht en een gesprek starten met de leerkracht(en) van uw 

kind. De reactiesnelheid is kort, maar altijd binnen onze werkuren tot 17.00 uur. Mocht de inhoud van het 

gesprek om meer vragen, maken we graag samen even een afspraak op school. 

Op onze website kunt u de verlofformulieren vinden, mocht dit nodig zijn. We vinden het prettig te merken 

dat deze goed worden ingevuld en/of worden toegelicht.  



Onze moestuin groeit als kool! 

De afgelopen periode is er enorm hard gewerkt aan de schoolmoestuin: 

- Ad onze conciërge samen met Eric Eggenhuizen, vader van school, ons geholpen om nog een tweede stuk 

voor de moestuin te maken. 

- Zo hebben we nu 6 tot 8 vierkante meter grond om gewassen te verbouwen. 

- De boerenbond in Vught heeft een fantastische donatie aan materialen geleverd om de moestuin mogelijk 

te maken. We kregen van hen o.a potgrond, mestgrond, gietertjes, harkjes en  schepjes.  

- Andrea Klerks en Sabinne Spierings zijn ons komen versterken bij de moestuin en samen hebben we een 

mooie start kunnen maken.  

- Voor de vakantie is Sabinne begonnen aan het schapenhek om de moestuin heen ter bescherming en is 

Andrea aan de slag gegaan samen met de kinderen van groep 3 en 4 om groente te planten zodat we deze 

na de vakantie konden gaan oogsten. Volgende week gaan we deze oogsten, koken en proeven.  

Enorm bedankt allemaal! We houden jullie op de hoogte! 

Het ontdekLAB 

In de zomervakantie zijn we druk bezig geweest met het inrichten van het OntdekLAB. We hebben een lokaal 

omgetoverd in een plek waar kinderen kunnen gaan ontdekken en onderzoeken in de breedste zin van het 

woord. Denk aan knutselen, koken, programmeren, werken met een greenscreen, proeven doen etc.. 

Het idee is dat alle groepen minimaal 2 keer per maand gebruik 

gaan maken van het LAB en ook buitenschoolse activiteiten kunnen 

er plaats gaan vinden. Het OntdekLAB biedt veel kansen en 

mogelijkheden die we de komende periode verder gaan 

onderzoeken en neerzetten.We streven ernaar om het OntdekLAB 

voor de herfstvakantie officieel te openen! 



Nieuws van BSO Onder de Pannen
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