Bericht van directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Brr… De herfst begint, maar wat zijn de bomen rondom onze school prachtig!
De afgelopen weken zijn we op school aan de slag geweest met de Kinderboekenweek. Het was een mooie
leerzame week, vol verkleedpartijen en verhalen. We hebben ook weer een maandviering kunnen vieren en
de kinderredactie heeft hiervan verslag gedaan.
Vanuit de samenwerking van onze school met Onder de Pannen kan ik namens Rob, jullie laten weten dat
met ingang van 1 december aanstaande de volgende BSO groep kan gaan starten. Het is gelukt om goed
personeel te vinden en met deze opening is de wachtlijst voor de BSO weggewerkt. De plannen voor het
openen van het kinderdagverblijf zijn vergevorderd en we houden u op de hoogte.
In de herfstvakantie krijgt ons pand nieuwe LED verlichting met fris licht in iedere ruimte. Na de herfstvakantie
zal meneer Ad, de conciërge onze school helaas verlaten. We gaan hem missen en wensen hem veel plezier
en succes!
We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie en tot maandag 1 november.
Namens het team, Denise Hassing, directeur OBS de Piramide

Belangrijke data
Maandag 25 t/m 29 oktober: herfstvakantie
Maandag 1 november: weer naar school
Vrijdag 5 t/m vrijdag 12 november: start Week van de Mediawijsheid
Vrijdag 26 november: rapport groep 2
Week van 29 november: oudergesprekken groep 2

Meneer Ad gaat De Piramide verlaten
Meneer Ad heeft meneer Hennie na zijn persioen vervangen. Meneer Ad kon op onze school een half jaar
komen werken en dit hebben we na de zomervakantie met een stukje kunnen verlengen. Na de
herfstvakantie zal meneer Ad helaas De Piramide gaan verlaten. We danken meneer Ad voor zijn tijd op onze
school en wensen hem veel plezier en een mooie (werk)toekomst.
Zoals we weten is Juf Moniek gestart na de zomervakantie. Juf Moniek richt zich in haar conciërgetaken op
de organisatorische-, sociale- en huishoudelijke taken. Daardoor komen we klushanden tekort.

Hulp gevraagd
Bent u de vader of moeder, opa of oma, die op vrijwillige basis ons team wil komen versterken door het
uitvoeren van klustaken? Wil u deelnemen in de enige echte KLUSPOOL van De Piramide?
Neem dan contact op met Eefje van Lith (e.vanlith@obs-depiramide.nl).

Vervangersproblematiek
Het onderwijs staat voor een maatschappelijk probleem: er zijn te weinig leerkrachten beschikbaar voor het
onderwijs in Nederland en ook op de Pabo’s is de instroom 1e jaars laag en dalende.
Deze problematiek is het eerst zichtbaar geworden in de grote steden, maar inmiddels in het hele land
zichtbaar en voelbaar. De vervangerspool is nagenoeg leeg en vervangingen zijn vaak niet in te vullen.
Eerder deelde ik de vraagstukken rondom vervangingen via Parro met de vraag of er goede ideeën waren
onder de ouders. Inmiddels hebben we dit onderwerp ook in de klankbordgroep en met ons team samen
besproken.
Hoe kunnen we omgaan met de mogelijkheden die er zijn, in relatie tot de kwaliteit voor de kinderen, waarbij
de druk behapbaar mag blijven?
Uit alle gesprekken komt met name naar boven dat we te maken hebben met overmacht. Om groepen te
bemannen hebben we mensen nodig. Onbevoegden kunnen we niet voor de groepen zetten en betrokken
ouders helaas ook niet.
Als er geen bevoegden zijn om te vervangen, moeten we een keuze maken uit de opties die er zijn. We
denken dan aan kinderen opdelen over de (kleinere) groepen, een groep thuis laten en ouders vragen om
samen te zorgen voor de kinderen, zodat ouders die werken ook naar het werk kunnen, ondersteuners,
teamleiders, IB-ers of directeur voor de groep zetten en eventueel ook samen de dag laten draaien (waarbij
de groep die dag meerdere leerkrachten heeft), partimers vragen om extra te werken en gepensioneerde
leerkrachten inzetten.
We zullen ervoor zorgen dat we daarin de balans tussen de verschillende opties goed bewaken en proberen
u steeds op tijd, zo volledig mogelijk te informeren, mocht de leerkracht van uw kind afwezig zijn. Daarbij
blijven we zoeken naar mogelijkheden en opties.

Week van de mediawijsheid
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de landelijke Week van de Mediawijsheid. Deze vindt bij ons op
school plaats van 5 t/m 12 november 2021 en het thema dit jaar is ‘Samen sociaal online’.
Wat is mediawijsheid?
In ons ICT-plan spreken we van het slim en verantwoord om kunnen gaan met online- en offline media.
Kinderen krijgen bijna dagelijks nieuwe media toepassingen voorgeschoteld. De wereld verandert snel en de
media ook. In die veranderende wereld proberen wij kinderen verstandig met media om te laten gaan: we
maken ze mediawijs.
We leren ze media in te zetten om hun doelen te bereiken, zonder zichzelf en anderen schade te berokkenen.
We leren onze leerlingen media te begrijpen, positief te gebruiken en risico’s het hoofd te bieden.
Deze week gaan de groepen 1 t/m 8 bezig met leuke en leerzame activiteiten op het gebied van media,
mediawijsheid en mediaopvoeding.
De groepen 7 en 8 doen dit jaar ook weer mee met de landelijke wedstrijd van MediaMasters. Hierbij strijden
duizenden klassen om de titel: ‘meest mediawijze klas van Nederland’.
Met vriendelijke groet,
De ICT werkgroep
Peter, José en Rowena

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.
De afgelopen weken hebben team, kinderen en ouders op de kast hun gedachten gedeeld: Wat is geluk?
Er zijn mooie teksten geschreven en we blijven iedereen uitnodigen om dit te delen op de flaps aan de kast
bij de hoofdingang!

Nieuws van de kinderredactie
Hallo allemaal, daar zijn we weer!
Groep 5 en groep 7A hadden deze maand de maandviering. Ze hadden als thema de Kinderboekenweek.
Ze hebben veel gedanst en gesprongen en natuurlijk ook gedanst op het Kinderboekenweek liedje.
Wat wil je later worden?
Korian uit groep 6B: ik wil later politie worden in een auto, dat lijkt me heel leuk.
En Set uit groep 6B: ik wil later AT worden. AT is sterke beveiliging om hele gevaarlijke boeven te pakken.
En Lotte uit 6B: springruiter omdat ik heel veel van paarden hou. en wat moet je dan allemaal doen? nou je
moet over obstakels heen springen.
En dan groep 3A.
wat wil jij later worden?
Joris uit groep 3A: ik wil later bij de vdl werken net zoals papa. wat doe je daar allemaal? je maakt daar
allemaal bussen en auto’s.
Cato uit groep 3A: ik wil dokter worden.
En Seth uit groep 3A: ik wil meester worden.
Wat vind je van het dansje ?
Seth uit 3A: Vond ik wel leuk, maar het heeft geen lekkere beat, maar kan wel bijna het heel dansje dansen
en zingen.
Wat is je lievelingsboek?
Cato uit 3A: Haas red het bos,omdat er veel leuke verhalen in.
Joris uit 3A: Kapitein onderbroek,het grappig want hij heeft een onderbroek aan haha
Set uit 6B: Leven van een loser. en mees kees

Mini Climate Miles: samen het herfstbos in voor het
klimaat: een mooi initiatief van Birgit van der Wiel
Birgit: “Samen met onze kinderen ben ik bezig met het organiseren van een Mini Climate Miles in de
herfstvakantie. Dat idee ontstond toen ik hoorde over The Climate Miles – een groep wandelaars die op dit
moment te voet onderweg is van Groningen naar de VN klimaatconferentie in Glasgow. Op vrijdag 29
oktober gaan we vanuit Herenboeren Wilhelminapark (op de grens van Vught/Sint-Michielsgestel/Boxtel)
een mooie herfstwandeling lopen met iedereen die samen met zijn (klein)kinderen in beweging wil komen
voor het klimaat”.
Op vrijdagochtend 29 oktober (herfstvakantie) kun jij onderdeel zijn van deze bijzondere herfstwandeling: de
Mini Climate Miles*. Jong en oud gaan samen gaan op pad, genieten van de kleuren van het herfstbos en
staan er op een speelse manier stil bij waarom ze de wandeling maken: om te laten zien dat er grote stappen
nodig zijn als we een leefbare toekomst willen voor mens, dier en natuur.
Klik hier voor aanmelden en meer informatie.
* De Mini Climate Miles is het Brabantse kleine broertje van de Climate Miles, een groep wandelaars die te voet onderweg
is van Groningen naar de VN klimaatconferentie in Glasgow – op vrijdag 29 oktober komen ze daar aan. Voor wie
nieuwsgierig is naar wat hen beweegt en naar alle duurzame initiatieven die ze onderweg bezoeken, is de The Climate
Miles podcast een aanrader.

Even voorstellen…
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Veerle Schoenmakers, ik
ben 19 jaar oud en ben eerstejaars PABO student bij Hogeschool de
Kempel.
Ik ga dit jaar stage lopen op jullie school, het eerste halfjaar ben ik bij
Juf Ellen in groep 3b.
Ik zal elke dinsdag in deze groep aanwezig zijn. Het tweede halfjaar
zal ik in een andere groep aanwezig zijn.
Ik woon zelf in Boxtel en vind het leuk om in mijn vrije tijd te hockeyen.
In de weekenden werk ik bij de Jumbo in Boxtel achter de kassa.
Ik kijk er erg naar uit naar dit schooljaar!

Beste ouders,
Mijn naam is Jochem Janssen, ik woon in Vught en studeer aan
Hogeschool de Kempel in Helmond. Ik loop het komende jaar
elke dinsdag stage op OBS De Piramide. Ik zit momenteel bij juf
Eefje en Femke in groep 8b en zal daar voor het komende half
jaar rondlopen. Ik hoop dat ik de kinderen veel kan leren en
andersom.

Beste allemaal,
Mijn naam is Clara Broeders. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Boxtel.
Vanaf dinsdag 28 september kom ik hier op De Piramide stage
lopen. Ik kom het eerste halfjaar stage lopen in groep 7a. Ik heb
er veel zin in.
Vanaf dit jaar zit ik op de Pabo, de hogeschool de Kempel.
Hiervóór heb ik drie jaar de opleiding onderwijsassistente
gevolgd op het ROC in Tilburg. Tijdens mijn opleiding heb ik al
een beetje ervaring kunnen opdoen en ik hoop nu veel nieuwe
dingen te leren. In mijn vrije tijd werk ik achter de kassa, zelfscan en servicebalie bij de Albert Heijn. Mijn
hobby’s zijn pianospelen, dansen, zingen en toneelspelen. Ik zit al een aantal jaar bij een musicalgroep.
Tegenwoordig zit ik daar ook in de leiding en begeleid ik kinderen van allerlei leeftijden. Ik heb gemerkt dat
ik dat heel leuk vind en dat was voor mij één van de redenen om deze studie te starten. Ik geniet er ook altijd
van om lekker creatief bezig te zijn, bijvoorbeeld met tekenen en schilderen. Waar ik ook ontzettend van
houd is reizen. Mijn droom is om ooit een wereldreis te maken. Ik hoop dat jullie mij zo een beetje hebben
leren kennen. Ik verheug me op een leuke en leerzame stageperiode.

Het ontdekLAB gaat open!
Met trots kunnen we u laten weten dat het ontdekLAB klaar is voor gebruik!
Maandag 1 november zullen we het ontdekLAB feestelijk met de kinderen en pers officieel openen. Elke
groep bezoekt die dag het ontdekLAB en zullen er met iets lekkers te drinken een toost uitbrengen op alle
leuke dingen die ze in de toekomst in het LAB gaan doen.
U bent de week van 1 november op ma, di, do en vr van 14.30u tot 15.00u en wo van 12.45u tot 13.15u van
harte welkom op een kijkje te nemen in het ontdekLAB.
Als u dan toch in de school bent neem ook eens een kijkje in de aula of bij onze kippen. Uw kinder(en) zullen
u graag een rondleiding geven.

Social LAB: naschoolse activiteiten op OBS de Piramide

Nieuws van Onder de Pannen
KINDEROPVANG BV

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

ONDER DE PANNEN
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 2
5262 HV VUGHT

BSO Onder de Pannen
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Sinds enkele weken zijn wij gestart met de BSO bij OBS De Piramide. De kinderen hebben het goed naar hun
zin en zijn druk bezig met de activiteiten die worden aangeboden. De kinderen hebben onder meer egels
gemaakt en herfstbladeren beschilderd. Ook zijn zij erg druk met de strijkkaralen bezig geweest.

Maar natuurlijk doen wij nog veel meer. Zo zijn de kinderen regelmatig te vinden in de gymzaal en blijkt ook
Remy goed te kunnen nagellakken. Ook is De Schminkster van Vught, Rosalie Maurix, werkzaam bij
Kinderopvang Onder de Pannen. Zij zal ook een vast gezicht worden op BSO De Piramide.

In de volgende nieuwsbrief zal Rosalie zichzelf voorstellen. Wij wensen jullie allemaal een fijne herfstvakantie
vol speelplezier toe.
Met vriendelijke groet, Team BSO De Piramide

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.

