Bericht van directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat fijn dat we afgelopen week samen de startgesprekken hebben kunnen voeren, gewoon weer in onze
school. En goed om elkaar weer te zien. Een compliment voor de kinderen die meekwamen en speciaal ook
voor groep 4. Voor hen was het de eerste keer dat zij participeerden in het gesprek. Alle kinderen konden,
samen met jullie voorbereiding via de klavertjes 4, al zo knap in gesprek.
Nu alle kinderen in de ochtend zelfstandig de school inkomen, denken we na over hoe we het gevoel “wees
welkom ouders” kunnen vasthouden. Natuurlijk kan u iedere dag na schooltijd een kijkje in de klas nemen,
samen met uw kind. De leerkrachten nemen dan wel de verplichte pauze tot 14.30. Goed te zien dat er ook
weer hulpouders in de school mee gaan draaien. En de corona richtlijnen in het primair onderwijs op dit
moment, geven ons de ruimte om ons gezonde verstand te gebruiken. Tijdens vieringen op school kunnen
ouders (beredeneerd) weer komen kijken. Maar mogelijk zijn er ook andere ideeën. Een geplande inloop of
meedraaimoment? Laten jullie ons uw suggesties/behoefte weten, dan nemen we dit mee.
KDV/BSO Onder de Pannen die sinds de zomervakantie in het gebouw is gekomen, heeft een goede start
met de BSO gemaakt. Daarnaast zijn Rob en ik samen in gesprek rondom de ambities richting Kindcentrum
en voor de toekomst Integraal Kindcentrum. We proberen t.a.v. deze ambitie nu al zoveel mogelijk te
verbinden en vanuit gezamenlijkheid te denken. Verderop meer hierover.
In deze nieuwsbrief ook informatie over de Gelukskoffer en een korte weergave van onze inspirerende
studieochtend rondom geluk. Wat is geluk? Voor u als ouder? Voor ons als teamlid? Voor mij als kind? De
komende weken nodigen we iedereen uit om dit te delen op de flaps. Ze hangen bij de ingang aan de kast.
As dinsdag 5 oktober, is het de dag van de leerkracht/medewerker onderwijs. Dat gaan we vieren. Want we
hebben een prachtige vak. De kinderen zijn deze keer onderdeel van een geheime missie voor ons team.
Dat gaat vast een leuke dag worden.
Allemaal een hele mooie oktobermaand gewenst!
Namens het team,
Denise Hassing, directeur OBS De Piramide

Belangrijke data
Maandag 4 oktober en dinsdag 5 oktober fietsenkeuring
Woensdag 6 oktober start kinderboekenweek
Woensdag 13 oktober maandviering groep 5 en groep 7A
Vrijdag 15 oktober klankbordgroep
Maandag 25 t/m 29 oktober herfstvakantie.

De kinderredactie is bekend
Wij zijn Isabel Spijkers & Jip Tielen en samen zijn wij dit schooljaar de kinderredactie van De Piramide.
We stellen ons graag voor:
Over Isabel:
Hoi, ik ben 11 jaar en geboren op 16 juli.
Mijn lievelingsdier is een kauw.
Mijn lievelingskleur is PAARS.
Ik heb twee zussen en twee broers.
Mijn hobbys zijn: knutselen,dansen en
puzzelen.
Hoi ik ben Jip Tielen en samen met Isabel Spijkers doe ik dit jaar de kinderredactie. Mijn lievelingsdier is mijn
eigen hond (Pol). Ik hou heel erg veel van tekenen en creatief bezig zijn, en daarom lijkt het me heel leuk
om samen met Isabel elke maand een stukje in de nieuwsbrief te schrijven. Ik heb nog een broertje en die
zit hier ook op school.en mijn lievelingskleur is deze kleur. Doei en veel plezier met het lezen van de
nieuwsbrief.
De kinderredactie komt elke maand met een nieuwsbrief over de weetjes, nieuwtjes en feitjes over school.
Groetjes Isabel & Jip

Breaking nieuws over onze kippen!
Zoals jullie weten hebben we sinds vorig jaar 2 kippen op school, Toet en Nous. Wij als KIPKIDS hebben het
stokje van de vorige groep overgenomen. Wij zijn Philip, Noor, Loïs, Pleun en Roef. Wij vinden het super leuk
om de kippen te verzorgen en gaan dit schooljaar ook weer verdere plannen maken.
Wij als nieuwe KIPKIDS hebben GROOT NIEUWS! De kippen Toet en Nous hebben twee eieren gelegd. We
denken dat het heeft geholpen dat we een nep-ei in het hok hebben gelegd. We wilden onderzoeken of dit
zou werken. Het was meteen BINGO. Waarschijnlijk gaan ze de komende weken meer eieren leggen. We
gaan dus nadenken over de logo’s en de verkoop van de enige echte Piramide eieren.
Eerder was Nous wat ziekjes, maar het gaan nu al stukken beter. We zijn ook naar de Boerenbond gegaan
voor inkopen. De kippen hebben nu leuke speeltjes in het hok en weer voldoende eten. We hopen dit
schooljaar een leuke tijd als KIPKIDS te hebben en dat de kippen het prima naar hun zin blijven hebben bij
ons. Groetjes Philip, Noor, Loïs, Pleun en Roef.

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 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.
Afgelopen woensdag hebben we met trots gewerkt aan een vervolgstap in onze missie geluk. Een
studieochtend geluk en positieve psychologie. Anke van de Gelukskoffer heeft onze voorkennis over de
positieve psychologie opgefrist en vandaaruit een meegenomen in positieve communicatie. Hoe stimuleer
je kinderen om zelf aan het stuur te gaan staan? Hoe geef je kinderen de regie op het eigen geluk? Hoe
vergroot je de inzet van de gelukskoffer in groepen waar dat nodig is? Tot slot hebben we ons nieuwe
meetinstrument voor welzijn en veiligheid bekeken: de EigenwijzR. Deze app laat kinderen aan het woord.
Met deze vragen laten we kinderen meedenken over dat wat nodig is om het voor iedereen fijn te hebben
in de groep. Een zeer geslaagde studieochtend!
Wat is geluk? We nodigen iedereen graag uit om dit te delen op de flaps aan de kast bij de hoofdingang.

De taalklas op De Piramide: “Gelijke kansen op een
goede start in het onderwijs voor alle kinderen in
Vught”
Na de zomervakantie is er de taalklas op De Piramide gestart. Een initiatief vanuit de basisscholen in Vught,
de gemeente Vught en het samenwerkingsverband de Meierij.
In de taalklas wordt aan de doelgroep nieuwkomers van 6 tot 12 jaar, een intensief taalaanbod gegeven.
Dit om de onderwijskansen voor de nieuwkomers te vergroten. Veel nieuwkomers die starten in het primair
onderwijs beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende. Na een periode van ongeveer een jaar in
de taalklas, stromen de kinderen uit naar thuisnabij onderwijs. Via diverse specifieke leermethoden met zeer
veel aandacht voor de taalverwerving, werken de kinderen aan taal, rekenen en de brede ontwikkeling
zoals creatieve vorming en onderzoekend leren.
Momenteel zitten er 7 kinderen in de taalklas, die iedere dag met enthousiasme en plezier aan de slag gaan.
Het is erg mooi om te zien, hoe alle kinderen integreren met elkaar. De taal van de kinderen uit de taalklas
groeit iedere dag gestaag. Juf Jackie, juf Anne en juf Jolanthe draaien de groep tot 1 december. Vanaf 1
december komt Erik Geels ons versterken.

Nieuws van de Oudervereniging
Schoolkassa maakt het innen van alle ouderbijdragen een fluitje van een cent.
Elke basisschool heeft te maken met betalingen van ouders. Of het nu om de vrijwillige ouderbijdrage,
schoolkamp of het jaarlijkse schoolreisje gaat. Geld dat nodig is om iets extra´s te doen, maar waarvan het
veel tijd kost om het op te innen.
Met ParnasSys Schoolkassa wordt het innen hiervan een fluitje van een cent. Ouders betalen gemakkelijk
via iDEAL of automatische incasso en krijgen een herinnering als ze nog niet gereageerd hebben.
Bovendien hoeven scholen betalingen niet meer handmatig bij te houden en zijn alle geldstromen in één
oogopslag inzichtelijk.
Schoolkassa heeft een directe koppeling met onze leerlingadministratie-en volgsysteem ParnasSys welke
weer is gekoppeld aan onze communicatieapp Parro. Hierdoor kunnen we betaalverzoeken via Parro maar
ook via mail versturen. Wat handig is aan schoolkassa dat dit systeem automatisch betaalherinneringen
naar ouders verstuurt zodat wij als Ouder Vereniging (O.V.) en school hier minder werk aan hebben.

Op dinsdag 5 oktober 2021 zullen wij als Ouder Vereniging u een betaalverzoek sturen via Parro/mail. Dit
betaalverzoek zal gaan over de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van €30,-. Deze bijdrage komt ten goede
van uw kind. Denk hierbij aan de evenementen die we hebben op school zoals sinterklaas, kerst, carnaval
e.d..
Hopelijk hebben wij u bij deze voldoende geïnformeerd. Bij vragen kunt u een mail sturen naar OV@obsdepiramide.nl.
Met vriendelijke groet,
Ouder Vereniging OBS De Piramide.

Kjel, stagiair in groep 8a, stelt zich voor
Beste allemaal,

Hoi, ik ben Kjell Minderhoud, 27 jaar oud en ik kom uit Den Bosch, daar woon ik samen met mijn vriendin Dorien op
de Maaspoort. Naast dat ik hier stage mag gaan lopen werk ik ook een aantal dagen per week op het Stedelijk
Gymnasium in den Bosch.
Daarvoor ben ik eigenlijk vooral actief geweest in de horeca. Daarnaast ben ik altijd veel betrokken geweest op de
hockeyclub van Den Bosch. Hier hockey ik zelf, heb ik gewerkt achter de bar, en was ik tot voor kort jeugdtrainer.
In mijn vrije tijd houd ik erg van spelletjes, zowel gezelschapsspellen als online games. Zo speel ik nu ruim 2 jaar in
een vaste kring Dungeons & Dragons, maar schuw ik een potje FIFA ook zeker niet. Verder probeer ik wel veel actief
te zijn, zo speel ik naast hockey ook graag een potje tennis, padel, golf of voetbal.
Zoete zonden (gekke feitjes): Ik houd erg van foute 90's muziek en kijk af en toe nog cartoons.

Nieuws van Onder de Pannen
KINDEROPVANG BV
ONDER DE PANNEN
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 2
5262 HV VUGHT

Telefoon: (073) 6564258
Info@kinderopvangonderdepannen.net
www.kinderopvangonderdepannen.net
KvK 54942934 IBAN: NL54INGB0005264208

BSO Onder de Pannen

We zijn heel fijn gestart met de BSO op De Piramide.
We zien vrolijke gezichtjes die na schooltijd lekker kunnen “thuiskomen” op de BSO. We horen dat de
huiselijke inrichting in de smaak valt en de kinderen genieten van het aanbod en soms ook van “even
lekker niks” en “chill”.
De Piramide en Onder de Pannen zijn de samenwerking gestart en proberen zoveel mogelijk vanuit
gezamenlijkheid te denken. Bijvoorbeeld over het gebruik van de mogelijkheden van de school (sportzaal,
ontdekLAB, buitenpleinen), gedrag en afspraken, een compleet BHV plan en ontmoetingen van onze
teams informeel en op studiemomenten. Met de kinderen als uitgangspunt.
De planning van de komende periode en de inschrijvingen BSO:
Beste ouders/ verzorgers,
Nu de zomervakantie voorbij is, geven wij u graag een update omtrent de gang van zaken rond de
planning van de komende periode en de inschrijvingen op de BSO.
Momenteel wachten we op het akkoord van de gemeente op de aanvraag bouwvergunning van de
slaapruimten van het kinderdagverblijf, zodat deze gerealiseerd kunnen gaan worden. Daarnaast zijn we
druk bezig met de plannen rondom de inrichting van de baby en peutergroep en de groene buitenruimte.
Toen ‘t Kasteeltje besloot te stoppen en De Piramide en Onder de Pannen met elkaar in gesprek zijn
gegaan wat leidde tot een samenwerking met toekomst intentie IKC, zijn wij, Kinderopvang Onder de
Pannen in hoog tempo aan de slag gegaan om tot een goed aanbod van BSO binnen de vrijgekomen
ruimte te realiseren. Met creativiteit, schuiven, herinrichten en medewerking van vele partijen zijn we erin
geslaagd om op zeer korte termijn een aanbod te verzorgen op deze locatie.
Onder de Pannen is sinds jaar en dag actief binnen het Vughtse op het gebied van kinderopvang. Voor
alle duidelijkheid; wij hebben’t Kasteeltje en de door hen aangegane verplichtingen en contracten niet
overgenomen.
De meeverhuisde kinderen (opgeheven locatie de Schalm) hebben uiteraard hun plekje behouden.
Aansluitend worden nieuwe kinderen (ongeacht van welke school) toegelaten op basis van
inschrijvingsdatum, zoals op al onze vestigingen.
We zijn er ons terdege van bewust dat we op dit moment niet aan de toenemende vraag van ouders die
op De Piramide hun kind onder willen brengen kunnen voldoen. Dit vinden we heel erg vervelend. Het
vinden van personeel is een cruciale beperkende factor. We doen er alles aan om goede mensen te
werven. Zodra we ruimte hebben worden de mensen op volgorde van inschrijving benaderd.
Hoe werkt de plaatsing? Na uw besluit dat u uw kind onderbrengt bij Kinderopvang Onder de Pannen,
ontvang u van een plaatsingsovereenkomst met daarin een mogelijke startdatum. Zodra wij van u de
ondertekende plaatsingsovereenkomst retour hebben ontvangen, binnen de 10 dagen na verzending,
staat u formeel bij ons ingeschreven en ontvangt u een bevestigingsmail. Uw kind is dus welkom vanaf de
datum die op de plaatsingsovereenkomst staat.

Tot die tijd adviseren wij u om uw huidige contract bij uw andere BSO-aanbieder niet op te zeggen, voordat
u de bevestigingsmail vanuit ons heeft ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Rob Sterke
Eigenaar Kinderopvang Onder de Pannen’
Voorstellen van de beroepskrachten van de BSO:
Hoi allemaal,
Ik ben Ghislaine Ooteman en ik ben geboren op 17 juli
1997. Ik woon samen met mijn vriend in Vught en in mijn
vrije tijd ben ik graag aan het lezen, tekenen en kijk ik
graag series en films.
Ik ben afgestudeerd als onderwijsassistent en ben na mijn
studie direct begonnen met werken. Ik heb even als
onderwijsassistent en pedagogisch medewerker gewerkt
en ben toen drie jaar als klantenservice medewerkster
aan de slag gegaan. Na die drie jaar begon het toch
wel weer een beetje te kriebelen om met kinderen te werken en zodoende ben ik hier terecht gekomen! Ik
hoop een mooie, gezellige en leerzame tijd tegemoet te gaan!
Hoi allemaal,
Ik ben Remy van de Snepscheut, ik woon samen met mijn vriendin
Esmee en dochter Puck (september 2009) in Vught.
Een aantal jaren geleden ben ik al werkzaam geweest in de
kinderopvang. Na een aantal jaar pauze heb ik besloten dat ik
het werken met kinderen niet kon missen en wilde ik graag weer
werken in de kinderopvang.
Ik ben een enthousiaste en energieke jongen en hoop weer een
hoop kinderen blij te kunnen maken op de BSO. Samen dingen
leren en ondernemen zodat we er met zijn alle een mooie tijd van
kunnen maken. Hopelijk tot snel!
Wanneer de planning rond is met de vaste beroepskrachten, zullen zij ook aan u worden voorgesteld.
Opening nieuwe schooljaar:
Om de samenwerking met OBS De Piramide te vieren en het nieuwe schooljaar te openen zal elke leerling
een leuk cadeautje mee krijgen vanuit Kinderopvang Onder de Pannen.

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.

