
Bericht van ons hele team 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Een groot woord van dank namens ons hele team, het was weer een jaartje en  samen hebben we er weer 

iets moois van gemaakt. Wat was het fijn om elkaar vorige week gesproken te hebben tijdens de 

rapport/kindgesprekken en wat doen de kinderen het goed! We wensen iedereen een hele fijne, warme, 

liefdevolle kerst toe en een  mooi nieuw 2022. Zorg goed voor elkaar!  

Team OBS De Piramide 

Doe iets geks, denk iets moois, zeg iets 

liefs,iedere dag iets positiefs 

Warme groet team Piramide



Belangrijke data 

Maandag 10 januari: weer naar school 

Woensdag 12 januari: de oudervereniging vergadert 

Maandag 17 januari: de MR vergadert 

Vrijdag 28 januari: nieuwe nieuwsbrief 

De afgelopen week 

We hopen dat iedereen deze week een fijne week heeft gehad. Het was vast flink schakelen om alles goed 

geregeld te krijgen voor u als ouder. Op school is de noodopvang goed verlopen waarbij we gebruik hebben 

kunnen maken van de BSO ruimtes, het ontdekLAB, de gymzaal en de buitenruimtes. 

Ons team heeft deze week op school alles afgerond, voorbereid, webinars gevolgd en samen online 

overlegd. De Piramide Kluspool heeft een heel aantal klusjes in de school kunnen uitvoeren, waaronder het 

verven van de picknicktafels in mat zwart. We zijn klaar voor de vakantie en hopelijk jullie ook. 

Op 4 januari volgt er wederom een persconferentie. We hopen dat wij na de vakantie gewoon opengaan, 

maar mocht er vanuit het kabinet besloten worden dat scholen voor ( korte) periode gesloten moeten blijven, 

informeer ik u uiterlijk 5 januari met de organisatie van ons afstandsonderwijs en de noodopvang, via Parro,  

Goed nieuws én goed nieuws

Hoera!  De Piramide is een gezonde school! Het bord hangt al aan onze gevel! De afgelopen periode hebben 

we een traject doorlopen en vanaf 16-12-2021 j.l.  mogen we ons officiëel 3 jaar lang gezonde school 

noemen. Natuurlijk is dit het begin en willen we nog meer certificaten toevoegen om ook na deze 3 jaar een 

gezonde school te blijven. Een gezonde basis voor ieder kind! 

En…het kinderdagverblijf van Onder de Pannen opent op OBS De Piramide echt haar deuren op 1-2-2022. 

De BSO was al geopend vanaf augustus j.l. OBS De Piramide en KDV/BSO Onder de Pannen verbinden zich 

samen verder en  kunnen zich Kindcentrum gaan noemen. Vanuit daar gaan we ons verder ontwikkelen 

naar Integraal Kindcentrum. In het nieuwe jaar gaan we ons Kindcentrum officieel openen en  samen groots 

vieren! Een fijne plek voor ieder kind van 0 tot 13 jaar! 



Absentie melden via Parro 

Parro, ons oudercommunicatiemiddel, heeft sinds 4 maanden een nieuwe functie: ziek en 

afwezigheidsmeldingen. We hebben hier goed naar gekeken en hebben de ambitie om met ingang van 1 

februari 2022 deze mogelijkheid uit te rollen. Vanaf die datum kunt u uw kind dan ziek of afwezig melden via 

Parro.  

Voordat we 1 februari uitrollen , gaan we eerst van start met een pilot in de groepen 8. Dit doen we om te 

kijken of het allemaal werkt zoals wij verwachten. Deze pilot gaat starten op maandag 10 januari. We gaan  

na twee weken evalueren en verwachten dat het dan voor de hele school doorgevoerd kan worden op 

geplande datum 1 februari 2022. 

Wij hebben een vriendelijk verzoek naar alle ouders die kinderen hebben in groep 1 t/m 7. Doordat het 

systeem Parro het alleen toelaat om de optie ziekmelden voor heel de school open te zetten, willen we u 

verzoeken om in de maand januari, zoals nu gebruikelijk, uw kind nog telefonisch ziek/afwezig te melden.  Dit, 

omdat anders zaken door elkaar kunnen gaan lopen. Bedankt alvast voor uw medewerking! 

In de functie ziek/afwezigheid melden, worden 5 redenen aangegeven: 

1. Ziekte  

2. Bezoek (tand)arts 

3. In afwachting Corona test 

4. Thuis quarantaine door positieve Coronatest kind 

5. Thuis quarantaine door positieve Coronatest ouder 

Hier vindt u een kort instructie filmpje over absent melden via Parro: 

Ook belangrijk:  

 Buitengewoon verlof loopt nog steeds via het formulier wat u hier kunt downloaden via onze site.  Met 

dit formulier gaat u naar onze directeur, Denise Hassing. Zij kijkt samen met u of het een geoorloofd 

verlof is en kent deze dan wel of niet toe.   

 Te laat meldingen gaan nog wel telefonisch. Dit is omdat te laat komen, ongeoorloofd verzuim is.  

 We blijven handelen vanuit de veiligheid. We vragen om uw kind op te halen van school als het onder 

schooltijd bijvoorbeeld een bezoek aan een arts heeft. Wij sturen kinderen niet zelfstandig naar huis 

of naar(tand)arts toe. 

Voor algemene vragen en antwoorden betreft Parro kunt u ook hier een kijkje nemen. 

https://obs-de-piramide.nl/formulieren-en-regelingen/verlofformulieren-en-inschrijfformulier/
https://obs-de-piramide.nl/formulieren-en-regelingen/verlofformulieren-en-inschrijfformulier/


Goed zichtbaar op de fiets 

Na de vakantie graag allemaal weer samen alert op de verkeersveiligheid rondom onze school en speciaal 

voor de fietsverlichting van de kinderen en ouders. We zien nog regelmatig dat kinderen aankomen op 

school en hun fietsverlichting niet aan hebben, terwijl het tijdstip en de weersomstandigheden er wel om 

vragen. Laten we het nieuwe jaar starten met directe aandacht hiervoor.

De Typetuin

Betreft: Schrijf nog snel in en ontvang 25 euro korting 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Het zijn gekke tijden. Maar ondanks alle Corona maatregelen die nu gelden, blijven wij positief en kijken uit naar de start van 

onze voorjaarsronde in maart 2022. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij bij OBS De Piramide van start. De cursus is geschikt 

voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Schrijf snel in, want vol=vol! 

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. 

 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. 

Typetuin en de Corona maatregelen 

Wij blijven positief naar de toekomst en kijken vol vertrouwen uit naar de startperiode in maart.  

Bij inschrijving bieden wij de volgende zekerheden:  

1. De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 21 februari 2022. 

2. Wij hebben een protocol opgesteld hoe wij omgaan met betrekking tot de bestrijding van Corona. Denk aan schoonmaken 

lesmateriaal, 1,5 meter afstand, dragen van een mondkapje, etc.

Schrijf nu in en ontvang 25 euro korting. 

Tot 10 januari maak jij gebruik van onze vroegboekkorting.  

Je betaald dan geen € 185 maar € 160. Mooi meegenomen. 

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

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 bolletje 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
https://www.typetuin.nl/
mailto:support@typetuin.nl




Kinderpostzegelactie

De groepen 7 hebben een fantastisch bedrag opgehaald tijdens de Kinderpostzegelactie 2021, 
namelijk €7277,01 met maar liefst 526 bestellingen!

Dit mooie bedrag maakt deel uit van een totale opbrengst van 8,5 miljoen. Deze opbrengst gaat naar 
kinderen die het moeilijk hebben door de (gevolgen van de) coronacrisis. Met dit geld worden verschillende 
projecten gesteund met als thema veerkracht.

Als dank voor deze krachtige inzet hebben de kinderen van de groepen 7 het boek “Superkrachten voor je 
hoofd” gekregen. Daarnaast heeft ook elk kind een presentje gekregen. 

Nieuws van Onder de Pannen

Beste ouder(s)/verzorger(s). 

Hierbij willen wij jullie op de hoogte

Piramide.  

Op dit moment zijn de keukens ree

toiletjes en wastafels krijgen al vorm

buiten kunnen slapen.  

De extra slaapkamer voor de peute

Echter moeten wij hiermee wachten
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De komende weken zullen de groepen verder ingericht worden met bouwhoeken, ontdekhoeken en 

rusthoeken. Hierdoor ontstaat een uitdagende ruimte in een huiselijke sfeer, waarbij elk kind zich thuis voelt.  

Op 1 februari 2022 starten wij met de 2 dagopvanggroepen. Als de ruimtes zijn ingericht zult u een uitnodiging 

ontvangen om te komen kijken hoe het geworden is en hoe wij de kinderen gaan uitdagen in hun 

ontwikkeling.   

Samen met de leerkrachten gaan wij vervolgens Kindcentrum De Piramide vormgeven en hierna 

doorontwikkelen richting Integraal Kindcentrum, zodat elk kind kan profiteren van het beste van beide 

werelden. Van zowel het onderwijs als de kinderopvang. 

Het gehele team van Onder de Pannen wensen jullie fijne dagen en alle goeds voor 2022 toe in goede 

gezondheid. Dat 2022 een jaar mag worden voor leer en speelplezier! 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met kantoor. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 06 – 10 

18 1030 of via de mail info@kinderopvangonderdepannen.net

Tot snel bij 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. 

mailto:info@kinderopvangonderdepannen.net
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

