
 

    

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

Hierbij alweer de 6e nieuwsbrief van dit schooljaar met veel nieuws o.a. rondom de opening van het 

kindcentrum.  

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Team OBS de Piramide 

    

Belangrijke data 

Vrijdag 18 februari: rapport groepen 1 & CITO uitdraai groepen 3 t/m 8 

Maandag 21 februari: adviesgesprekken groepen 8 

Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari: facultatieve gesprekken groepen 3 t/m 8 & 

oudergesprekken groepen 1 

Vrijdag 25 februari: De school is om 12.15 uur uit! 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: voorjaarsvakantie 

 

 

 



 
 

 
 

 

Opening kindcentrum                                                                   

                                                            

Aanstaande maandag (31 januari 2022) is het zover: OBS de Piramide en KDV/BSO Onder de Pannen openen 

dan met veel enthousiasme het kindcentrum!  

Ons gebouw transformeert vanaf dan naar een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij 

gedurende de dag samenkomen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Hierbij komen alle 

ontwikkelingsgebieden aan bod. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om deze stap te zetten en we 

zijn blij dat het nu eindelijk zo ver is! 

Het wordt een feestelijke dag. Als de kinderen maandag naar school of naar de kinderopvang komen, treffen 

zij een gebouw in feestelijke stijl aan. Om 10:00 uur is er een officieel moment gepland en onthullen Denise, 

Rob en een aantal kinderen van 0-12 jaar het kindcentrum. Ook onthullen we dan onze gezamenlijke vlag.  

Van dit moment zal een nieuwsitem gemaakt worden, welke aan het einde van de dag op onze websites te 

vinden zal zijn en de dagen daarna ook bij NOVO3 en het Klaverblad. 

Onze ambitie is om de komende jaren een doorontwikkeling in te gaan naar Integraal Kindcentrum. Binnen 

een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt met één 

integrale visie.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Blijtanken 
Wat waren het twee leuke en fijne dagen! In de media stond nog een leuk stuk wat we julllie niet willen 

onthouden. We gaan binnenkort nog eens in gesprek met Lot van Os, de uitvinder van dit concept en hopen 

dat dit gave tankstation voor een langere tijd een plekje in onze school kan krijgen. Dit om te onderzoeken 

welk effect dit op iedereen in ons gebouw kan hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen… stond er plotseling een tankstation in de aula van OBS De Piramide. Een tankstation voor mensen, 

om precies te zijn. Daarmee verraste directeur Denise Hassing op woensdag 12 en donderdag 13 januari 

zowel haar team als de leerlingen van de basisschool. Die konden twee dagen Blijtanken: zichzelf opladen 

met positieve berichten, complimentjes en levensadviezen. Dat leverde enthousiaste reacties op. “Het voelt 

alsof je een gelukskoekje openmaakt”, lachte intern begeleider Saskia van den Berg. 

Uitgerekend in de eerste week dat de basisschool aan de Van de Pollstraat weer open mocht kwam de 

aanwezigheid van het ‘Blijtank-station’ als een prettige verrassing. Denise Hassing las online over de 

bijzondere activiteit van Tilburger Lot van Os en besloot die naar haar school te halen. “Dit past immers 

perfect binnen het Positief Onderwijs dat wij voorstaan”, legde ze uit. “Het is bovendien juist in deze tijd voor 

iedereen goed om even wat positieve energie te tanken.”  Het was twee dagen lang dan ook een komen 

en gaan bij het tankstation, waar vier personen tegelijk konden Blijtanken. 

Vier brandstoffen 

Daarbij hadden ze de keus uit vier hele toepasselijke brandstoffen: Opbeur 95 (lieve woorden, motivatie en 

zachtheid), U-power (oppeppende motivatie), Adviezel (kleine en grote blikverruimende adviezen) en 

Excellent Compliment: een heuse complimentendouche. 

Onder de 4 koptelefoons waren heel wat lachende en vrolijke gezichten te zien. “Het lijkt alsof je echt zélf 

wordt toegesproken”, vertelde Saskia van den Berg. Met het Blijtanken werd de drempel verlaagd om 

positiviteit te ontvangen, maar ook te geven. Denise Hassing fungeerde als ‘pompbediende’ en legde 

iedereen uit hoe het tankstation werkte. Daarbij werden de coronaregels uiteraard gewaarborgd. 



 
 

 
 

 
Even voorstellen… 

Remy, Ghisianne, Rosali en Lysanne (beroepskrachten van BSO Onder de Pannen) zijn al bekende gezichten 

in onze school. Met de opening van het kindcentrum verwelkomen we vanaf volgende week Tess, Daniele, 

Ayse, Kim en Suzan. Hieronder stellen zij zich voor: 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Tessa Kapteijns en ik  woon samen 

met mijn vriend in Drunen. 

 

Van jongs af aan wist ik dat ik iets met kinderen wilde gaan doen. Daarom 

ben ik de PABO gaan doen. Daar ben ik in 2017 aan afgestudeerd. 

Na 2 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, begon het te kriebelen 

om iets anders te gaan doen. Daarom ben ik in december 2018 bij Onder 

de Pannen gaan werken. 

Ik werk 4 dagen in de week op de peutergroep het Schateiland.  

Ik kijk er naar uit om jullie schatjes te leren kennen.   

 

Voor vragen mogen jullie altijd naar mij toe komen! 

 

 

Hallo, mijn naam is Daniela, ik kom uit Colombia en sinds maart 2020 ben ik 

samen met mijn vriend woonachtig in Vught. 

In September 2021 heb ik de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker niveau 4 afgerond, tijdens mijn opleiding mocht ik mijn stage bij 

Onder de Pannen in een van de babygroepen lopen. Sinds het behalen van 

mijn diploma heb ik met veel plezier samen gewerkt in de dagopvang en af 

en toe ook bij de BSO's. 

En nu dat we samen gaan werken met de OBS de Piramide ben ik erg blij om 

deel uit te maken van het "Schateiland" team.  Je kunt me daar vinden van 

maandag tot en met donderdag. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust.  

 

 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Ayse en ik woon in Den Bosch.  

In 2016 ben ik als stagiaire begonnen bij ‘Onder de Pannen’. Na het afstuderen 

heb ik de kans gekregen om bij Onder de Pannen te gaan werken. Al snel kreeg 

ik een vaste groep bij de baby’s! Naast mijn werk ben ik met de opleiding 

Pedagogiek begonnen. Ik vind heel leuk om met de ‘unieke mini mensjes’ te 

werken! Samen met Kim en Suzan gaan we er op het avonturenbos leerzame 

en gezellige tijd van maken! Wil je nog iets weten of heb je vragen stel ze gerust!  

 

 



 
 

 
 

 

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Kim den Ouden en ik woon in 

Helvoirt. Ik ben geboren op 29 juli 2003. Ik ben in 2019 gestart met de opleiding 

gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4.  

Ik ben bij Onder de Pannen begonnen als BOL student in 2020. In 2021 heb ik 

de kans gekregen om hier mijn studie af te ronden als BBL student (werken en 

leren tegelijk). Ik hoop mijn studie rond de zomervakantie dit jaar af te ronden. 

Ik heb heel erg veel zin om bij de piramide te mogen starten 31 januari!! Ik 

hoop jullie snel allemaal een keertje te zien! Wil je nog iets weten of heb je 

vragen kom gerust naar me toe! 

 

 

Ik ben Suzan Vos-Gibbon. Samen met mijn man en 2 dochters Mila (2012) en 

Nynthe (2019) wonen wij in Sint-Michielsgestel. 

 

In 2010 ben ik als BBl-er bij onder de pannen begonnen. Dit beviel zo goed 

dat ik na mijn opleiding ben blijven werken op de babygroep. Hier werk ik 

nog steeds met super veel plezier en geniet ik volop van alle eerste mijlpalen 

die wij mogen meemaken. 

Nu een mooie nieuwe uitdaging om te gaan werken op de babygroep het 

avonturenbos. 

 

We gaan er een mooie, gezellige en leerzame tijd van maken vol avonturen. 

Wil je nog iets weten of heb je vragen stel ze gerust. 

 

 

 

 

Nog even alles op een rijtje n.a.v. de persconferentie 

van dinsdag 25 januari (herhaling Parro bericht) 

De nieuwe quarantainemaatregelen  

De nieuwe quarantainemaatregelen betekenen dat leerlingen na contact met een besmet persoon niet 

meer in quarantaine hoeven als zij geen klachten hebben. Er hoeven ook geen klassen meer in quarantaine 

wanneer er 3 of meer positieve besmettingen zijn in een groep. Kinderen blijven alleen thuis met klachten of 

corona. Bij een hele grote besmetting op een school kan in samenspraak met de GGD alsnog worden 

besloten tot een grotere quarantaine. Het kan dus nog steeds betekenen dat een groep naar huis gestuurd 

wordt op advies van de GGD of dat een school gesloten wordt.  

 

Met ingang van donderdag 27 januari kunnen alle kinderen zonder klachten naar school. Als uw kind nu in 

quarantaine zit vanuit een positief gezinslid en klachtenvrij is, kan het naar school. Hierbij wordt vanuit de 

Rijsoverheid het advies gegeven om dagelijks een zelftest af te nemen. De kinderen van de groepen die in 

quarantaine zitten kunnen, wanneer ze klachtenvrij zijn, naar school. Bij een positieve test of klachten blijft 

gelden dat uw kind in quarantaine moet.  



 
 

 
 

Veiligheid  

Door de versoepeling kunnen weer meer kinderen naar school komen en dat is goed nieuws, maar kan 

tegelijkertijd spannend zijn. De quarantaine verspoeling kan tot een toename van besmettingen leiden onder 

leerlingen en in overdracht naar volwassenen. Een 100% veilig school kunnen we niet garanderen, maar willen 

we wel graag zo goed mogelijk inregelen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

-Advies preventief zelftesten voor de groepen 6-8 (we blijven ze verspreiden). 

-Advies (medische) mondkapjes in de gangen voor de groepen 6 t/m 8. 

-Advies aan ouders om mondkapjes rond de school te dragen  

-We houden afstand van elkaar en we blijven onze handen wassen, meerdere keren per dag. 

-Bij klachten blijf je thuis. 

-Als er sprake is van nauw contact, iedere dag een zelftest. 

-We blijven goed ventileren. 

 

De groepsbezetting  

Momenteel leggen we iedere dag een nieuwe puzzel. Op dit moment zijn er 7 teamleden positief besmet. 

Wij doen ons uiterste best alle groepen te bezetten, maar er zijn (helaas) ook grenzen. Als er geen personeel 

is kan het onderwijs helaas niet doorgaan. We doen er alles aan om geen groep naar huis te sturen, wanneer 

dit wel zo is mag u erop vertrouwen dat we echt geen mogelijkheden hebben. We zorgen er dan voor dat 

er werk klaarstaat voor de kinderen in Classroom wat zij zelfstandig kunnen verwerken.  

 

Positieve besmettingen melden via Parro  

We horen terug dat het gewaardeerd wordt dat de positieve besmettingen worden gecommuniceerd. Hier 

blijven we mee doorgaan, omdat we begrijpen dat we hierdoor allemaal extra alert kunnen zijn. We hebben 

hier een nieuwe routine voor ingericht.  

Mocht uw kind een positieve zelftest of GGD test ontvangen dan kunt u een Parro bericht sturen naar de 

leerkracht van uw kind, waarbij u meteen aangeeft of de naam van uw kind genoemd mag worden in het 

bericht naar de groep en wanneer uw kind voor het laatst op school was. Wij zetten dit dan door naar de 

groep Parro app, zodat iedereen geïnformeerd is.  

 

Het online onderwijs  

Als uw kind in quarantaine zit starten we online onderwijs op. Zoals eerder gecommuniceerd vanaf dag 2. Er 

is immers tijd nodig om dit in te regelen. Uw kind kan live aansluiten bij de instructie rekenen en spelling, maakt 

zelfstandig werk wat klaarstaat in Classroom en kan extra contact hebben met andere kinderen uit de groep 

tijdens bijvoorbeeld creatieve vakken of Leskracht. Zoals eerder gecommuniceerd gebruiken de kinderen die 

thuis online instructies volgen een koptelefoon of oortjes.  

 

De CITO toetsing 

Gezien het groot aantal kinderen dat in quarantaine is geweest of nog is, kunnen niet alle toetsen worden 

afgenomen zoals eerder gecommuniceerd. We kijken daarbij goed naar de behoeften van kinderen. De 

kinderen krijgen na de quarantaine de tijd om weer te landen op school en te wennen aan het dagelijkse 

ritme in de groep. Om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de kinderen worden alle toetsen wel 

gemaakt, maar trekken we hier een langere periode voor uit. Hiervoor hebben we contact gehad met CITO.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

    

Nieuws van de kinderredactie 

Aan het begin van de maand stond er een blijtankapparaat in de aula. Als je een van de 4 koptelefoons 

opzette, kreeg je een stem te horen die vertelde dat je bijvoorbeeld leuke schoenen aan hebt of dat je 

mooie ogen hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Workshop Leskracht: Ronde 1! 

De groepen 7 en de groepen 8 volgen in elke klas een andere workshop voor Leskracht. Deze workshops 

horen bij het thema: “Maken en Gebruiken”. De komende drie weken krijgen alle groepen 7 & 8 de 

verschillende workshops aangeboden. 

 

In groep 8a ga je het perfecte plaatje 

maken! Je moet namelijk een vijfluik 

maken met de onderwerpen die 

horen bij het thema ‘Maken en 

Gebruiken’. De vijfluiken van groep 8a 

hangen al op het prikbord in de klas!  

 

 

 

In groep 8b, bij Juf Femke, werd afgelopen week gesoldeerd. 

 

 



 
 

 
 

 

 

In groep 7a, bij Juf Marjolein, ga je aan de slag met kosteloos 

materiaal in het thema van ‘Maken en Gebruiken’.  

 

 

 

 

En in groep 7b, bij Juf Rowena, waren de kinderen druk met 

gutsen.  

 

 

 

Door corona hebben we nu een iets minder lange nieuwsbrief dan gewoonlijk. We hopen volgende week 

weer meer te kunnen schrijven!  

Groetjes van de Kinderredactie  

Hey! Because of corona we were unable to write this Newsletter in English, sorry. We hope to write more next 

time! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

    

Nieuws van Onder de Pannen 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van het volgende: 

VSO op OBS De Piramide 

Op 31 januari starten wij ook met de VSO op OBS De Piramide. Op deze locatie zullen wij de kinderen die 

naar OBS De Piramide en basisschool De Schalm gaan opvangen. De eerste 2 dagen worden de kinderen 

opgevangen bij de peutergroepen en daarna op de BSO. Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de VSO, 

neem dan contact op met Pascal via info@kinderopvangonderdepannen.net 

Start van de dagopvang op OBS De Piramide 

Aanstaande maandag starten wij met de dagopvang op OBS De Piramide. Op de groepen is getimmerd en 

geschilderd. Ook de buitentuin, gelegen tussen de gymzaal en de babygroep, is aangepast met kunstgras 

en een zandbak. Ook wordt binnenkort hier nog een speeltoestel geplaatst. Ook is er natuurlijk ruimte 

gemaakt voor de buitenbedjes, zodat kinderen buiten kunnen slapen. De beroepskrachten hebben de 

ruimtes zo ingericht dat de kinderen in een huiselijke sfeer worden opgevangen. En er voldoende uitdaging 

is om elk kind en zijn talenten te laten ontwikkelen.  

Graag nodigen wij u uit om te komen kijken op onze groepen. U kunt dit doen via 

info@kinderopvangonderdepannen.net 

 

 

 

 

 

 

 

Graag tot ziens bij Kinderopvang Onder de Pannen. 

Bijdrage nieuwsbrief OBS De Piramide 

Telefoon: (073) 6564258 

Info@kinderopvangonderdepannen.net 

www.kinderopvangonderdepannen.net  

KvK 54942934 IBAN: NL54INGB0005264208  

 

    KINDEROPVANG ONDER DE PANNEN BV

 

 VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 2 
5262 HV VUGHT 

mailto:info@kinderopvangonderdepannen.net
mailto:info@kinderopvangonderdepannen.net


 
 

 
 

 

MOVE Vught 

 

 

 

 

 

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

