
Bericht van directie 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Er staat ons een maand te wachten vol sfeer en gezelligheid. Een maand waar we naar uitkijken in deze tijd. 

De jonge kinderen genieten enorm in de aanloop naar de Sint en er wordt al flink geknutseld. 

Op school gaat alles redelijk goed door. We proberen ondanks de oplopende cijfers, alle quarantaines en 

bezettingsproblemen, het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan en u via Parro steeds mee te nemen. 

In deze nieuwsbrief geven we u ook informatie over wat u van ons kunt verwachten wanneer uw kind thuis 

moet werken vanuit bijvoorbeeld een quarantaine. We doen wederom een groot beroep op elkaar waarbij 

we weten dat iedereen zijn/haar stinkende best doet.  

Mocht er vanavond vanuit de persconferentie consequenties voor het basisonderwijs volgen, zal ons bestuur 

u hier middels een brief verder over informeren. We blijven hopen dat we gewoon naar school kunnen blijven 

gaan, zo nodig met aanpassingen. 

Ik wens iedereen een warme verbindende decembermaand toe, blijf gezond! 

Denise Hassing, directeur OBS de Piramide 

Belangrijke data 

Vrijdag 3 december: Sinterklaas op school 

Maandag 6 december: studiedag, de kinderen zijn vrij 

Vrijdag 10 december: rapport groep 3 t/m 8 

Maandag 13 t/m vrijdag 17 december: rapportgesprekken groep 3 t/m 8 

Vrijdag 24 december: Om 12 .15 uur start de kerstvakantie 

Maandag 10 januari 2022: Weer naar school! 



Goed nieuws: De Piramide opent een instroomgroep  

De Piramide opent op 10 januari 2022 een instroomgroep! 

Een instroomgroep is een groep waar alle nieuwe vierjarigen kinderen die op onze school gaan starten (vanaf 

december tot de zomervakantie) zullen instromen.  

Ook geeft de instroomgroep ruimte aan de kinderen die op de wachtlijst stonden. De groep zal gedurende 

het schooljaar groeien tot ongeveer 20 kinderen. 

De instroomgroep gaat gedraaid worden door juf Nienke ten Haaf en juf Eefje Suijkerbuijk. 

Beide hebben heel veel zin om te gaan starten en zullen zich op een later tijdsstip nog aan u voorstellen in 

de nieuwsbrief. 

Juf Nienke is een bekende van De Piramide, zij heeft vorig schooljaar het hele jaar haar LIO (Leraar In 

Opleiding) stage gelopen in groep 3A op onze school. 

Juf Eefje komt met ingang van 1 januari bij STROOMM werken en heeft al veel expertise opgebouwd in het 

onderwijs.  

We wensen alle nieuwe kinderen een hele mooie schoolloopbaan op onze school! 



De Piramide klusPOOL is gestart en de OV heeft weer 

mooi werk verricht 

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep en inmiddels heeft een groepje klusouders zich verbonden 

met elkaar. Afgelopen dinsdag kwam ons team op school en zagen we dat er de avond ervoor heel veel 

klusjes zijn uitgevoerd. Wat fijn, enorm bedankt en zo netjes! 

Met de Piramide klusPOOL kan het kluswerk op onze school doorgang blijven vinden, want wij zijn daar minder 

goed in….    

Ook de oudervereniging en hulpouders hebben weer mooi werk verricht in de avonduren: onze school is in 

Sinterklaas sfeer getoverd en we kijken ook al een beetje uit naar de kerstsfeer. Dank voor al jullie hulp! 

Sinterklaasviering op 3 december 

Op vrijdag 3 december bezoekt Sinterklaas onze school. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we 

Sinterklaas dit jaar helaas niet op het onderbouwplein ontvangen, maar toveren we onze hal om tot een 

mooie plek waar het vast goed vertoeven is voor de Sint!

Uiteraard brengen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 die dag een bezoek aan de Sint en verder hebben 

zij een feestelijk programma in de klas. Vanaf groep 5 wordt Sinterklaas, in de eigen klas, gevierd met surprises.

Op deze feestelijke dag houden we onze normale schooltijden aan, dus van 08.20 tot 14.15 uur. Denkt u 

aan een pauzehapje, drinken en een lunchpakketje voor uw kind? 



Rapport en rapportgesprekken groepen 3 t/m 8  

Op vrijdag 10 december krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het rapport mee naar huis. In de week 

van 13 t/m 17 december staan de gesprekken ingepland, na schooltijd tot 18.00 uur. De gesprekken n.a.v. 

het eerste rapport zijn niet formatief (op vraag van school of de ouders/kind) en we gaan dus graag met 

iedereen in gesprek. 

Vanaf de groepen 4 wordt het gesprek met het kind erbij gevoerd en helpen we de kinderen om de 

gesprekken ook steeds meer zelf te gaan voeren.  

De gesprekken worden online gevoerd i.v.m. de coronamaatregelen. We gebruiken hiervoor Teams, uw kind 

krijgt een uitnodiging en we vragen u om op tijd in te loggen.  

U kunt dan in de digitale lobby even wachten totdat de leerkracht u toelaat. Inschrijven voor de gesprekken 

loopt via Parro. Op maandag 6 december om 17.00 uur wordt dit opengezet. 

Het ontdekLAB is geopend 

Met trots kunnen we u laten weten dat het ontdekLAB is geopend. We genieten van de kinderen die in deze 

ruimte naar hartenlust aan het onderzoeken en ontwerpen zijn! 

De feestelijke opening is goed verlopen. Het Brabants Dagblad heeft ons bezocht en we stonden mooi in de 

krant. We gaan het lokaal verder laten groeien en zoeken daarbij ook de verbinding met bedrijven. 



Nele stelt zich voor 

Beste allemaal, 

Mijn naam is Nele van Breda. Ik ben achttien jaar oud. Ik woon samen met mijn 

ouders en broer in Haaren.  

Begin dit schooljaar ben ik begonnen met de Hbo-opleiding Dramatherapie. Ik zal 

dan ook tot vrijwel het eind van het schooljaar op de woensdagen dramalessen 

komen geven.  

Verder kom ik ook de leerkrachten ondersteunen op het moment dat ik geen 

drama oefeningen doe met de leerlingen. Ik zal vooral te vinden zijn in klas 7b.  

Ik heb er zin in!

Nieuws van de kinderredactie  

Het ontdeklab 

Yes! Deze maand is het ontdeklap geopend!We beantwoorden er een paar vragen over: 

Wat kun je allemaal doen in het ontdeklap ?  

Je kunt verven, solderen , de bibots uitproberen, koken en nog veel meer  

 Wanneer is het ontdeklap geopend ? 

Het ontdeklap is geopend op 1 november. Er waren uit iedere groep 2 kinderen bij en er waren ook nog 

mensen van het Klaverblad en het Brabants Dagblad. 

Nu interviewen we een paar kinderen uit groep 8a: 

 Wat vind jij van het ontdeklap ? 

Livia uit groep 8a: ik vind het wel leuk alleen de naam vind ik apart. Femke uit groep 8a : ik vind het ontdeklap 

leuk omdat je er veel kunt doen. 

 Wat vind je beter dan het oude atelier?  

Mijntje groep 8a : het is veel groter en je kunt er ook veel meer doen. 

 Hebben jullie er al een keer iets gemaakt ? 

Alle drie: Ja we hebben er geschilderd en het was super fijn om daar te werken! 



 Vinden jullie het mooi ? 

Livia uit groep 8a: Ja ! 

Femke uit groep 8a: Ik vind het wel mooi.  

Mijntje uit groep 8a: Ja, het is veel mooier en opgeruimd. 

De kippen  

De kippen hebben een groter hok gekregen, zodat ze meer leefruimte hebben. Alleen hebben ze nu geen 

goed hek meer dus doen we een oproep! 

Zijn er handige vaders, moeders, ooms, tante’s , opa’s of oma’s die een hek kunnen maken voor Toet en 

Nous (de kippen)? 

The chickens need more spaces to live, but now they don’t have matching fence anymore. So we make a 

call ! Are there handy dads, mothers, aunts, grandpa’s and grandma’s who can make a new fence for the

chickens [ Toet and Nous the chickens] ? 

De week van de Mediawijsheid 

5 november zijn we gestart met de Week van Mediawijsheid, het thema was: Samen Sociaal Online. De 

kinderen maakten iedere dag samen met hun groep een paar opdrachten op het digibord. Met die 

opdrachten leerden de kinderen over het omgaan met elkaar online.Met die opdrachten konden ze bits 

verdienen en de klassen met de meeste bits van Nederland winnen een leuk uitje voor hun klas, de kinderen 

hebben ook massaal thuis Mediamasters gedaan op de website: www.mediamasters.nl. Dat kon tot en met 

12 november 2021. 

On the 5th of November we started with the week of ¨mediawijsheid¨. The theme was: Together Sociaal 

Online. Every day the children can do assignments on their digital whiteboard. they learn things about being 

online.  

http://www.mediamasters.nl/


Halloween 

Zondag 31 oktober, in de herfstvakantie, is het Halloween geweest. We hebben daar een top 3 van de meest 

gedragen Halloween kostuums van de groepen 5, 6 en 8B van gemaakt: 

1. Enge accessoires (17 kinderen) 

2. Zombie (8 kinderen) 

3. Heks + Skelet (beide 5 kinderen) 

On Sunday the 31th it was Halloween. We have  made a top 3 of the most used costumes of the groeps 5,6 

and 8B 

1. Scary accessoires (17 children) 

2. Zombie (8 children) 

3. Witch + Skeleton (both 5 children) 

Nieuwe LED in de school 

In de herfstvakantie zijn er klussers geweest die nieuwe lampen in het plafond hebben gezet. We hebben nu 

meer geel/wit licht, omdat dat meer lijkt op het natuurlijk licht. 

During the vacation we´ve got new lamps. Now we have got more yellow/white light to match the natural 

light. 

Flyer pupquiz van NIX 



Nieuws van Onder de Pannen 

Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

Velen van u hebben inmiddels al kennis m

Sinds september mogen wij van “Onder 
enkele lokalen voor de buitenschoolse op
Inmiddels zijn we al helemaal gesetteld 
draai gevonden. We maken dankbaar g
beide speelpleinen, de gymzaal en het g

In deze Sinterklaastijd hebben we on
zelfgemaakte knutsels, is er tijd om de mo
Kapla of lekker op de bank te kruipen en 
verhaal. 

Vanaf volgende week gaan stagiaires va
bewegingsactiviteiten voor de kinderen. 

De middagen vliegen voorbij, zoveel is er

Met vriendelijke groet, 
Team BSO De Piramide 
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Typecursus de Typetuin gaat van start! 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op OBS De Piramide de groepstypecursus van de Typetuin. Deze 

cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  

Waarom leren typen? 

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf 

(verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. 

Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens 

net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een 

professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is 

het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders. 

Startdatum: maandag 7 maart 2022 

Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur 

Leslocatie: OBS De Piramide, Van de Pollstraat 2 5262 XE VUGHT 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar je 

typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal . 

Schrijf in voor 10 januari en ontvang € 25,- korting.  

Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.  

Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 

Tip 

Met gratis annuleren tot 21 februari blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij je geld terug. 

Beloofd! 

Inschrijven is een fluitje van een cent 

1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  

2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  

5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 

6. Rond de inschrijving verder af.  

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  

Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  

Met vriendelijke groeten,  

Team van de Typetuin 

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal


Het onderwijs in Coronatijd: Wat kunt u van ons 

verwachten? 

Als uw kind thuis moet blijven vanuit quarantaine of een coronabesmetting of omdat de juf in quarantaine 

moet, willen we graag dat uw kind thuis aan de slag kan, zodat het de ontwikkeling van uw kind niet in de 

weg hoeft te staan. 

Wij starten het (hybride/online) onderwiijs van uw kind uiterlijk binnen 3 schooldagen op. Bij ziekte doen we 

dit niet, uw kind heeft dan rust en tijd nodig om te herstellen. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met MOO ( Mijn Online Omgeving) Dit kan op iedere device. Alle 

kinderen zijn bekend met MOO en kennen hun wachtwoorden. We hebben de afgelopen weken in de 

groepen geoefend. Via MOO kan het kind ook naar Google Classroom. Via de knop Meet kunnen we 

videobellen. Deze link werkt altijd, dus je hoeft niet steeds een nieuwe link of uitnodiging te sturen. In Google 

Classroom kunnen ook weekplanningen, instructiefilmpjes of opdrachten klaar staan. De kleuters werken 

a.d.h.v. Yurls waar veel materiaal klaar staat om thuis mee aan de slag te gaan. 

We vinden het belangrijk dat uw kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij blijft horen wanneer hij/zij in quarantaine 

zit. De kleuters zullen gedurende de week ge(video)beld worden door hun leerkracht. 

Alle kinderen die thuis online meedoen, zijn verplicht om een koptelefoon of oortjes te gebruiken. Wij vragen 

u om hier rekening mee te houden. 

Het is een uitdaging voor ons en voor de ouders om de kinderen die thuis het onderwijs volgen goed te 

begeleiden. Ons team werkt immers tegelijkertijd met de groep op school en u bent mogelijk ook bezig met 

uw werk.  We merken dat ouders gedurende de dag vragen hebben omdat het thuis niet goed lukt en stellen 

deze vragen vervolgens via Parro.  Het is moeilijk om hier direct op te reageren, omdat we immers ook aan 

de slag zijn met de groep. Samen lukt het ons en soms misschien iets minder goed. 

Mocht de school dicht moeten vanuit een beslissing van het kabinet of op advies van de GGD, schakelen 

we over op het afstandsonderwijs. Wij gaan dan op dag 1 en 2 alles inregelen en communiceren (afstemming 

team, voorbereiden, spullen ophalen, etc). Vanaf dag 3 zal dan het afstandsonderwijs van start gaan. 

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

