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

Bijna alle kinderen zijn er weer, onze teamleden zijn opgeknapt en ouders kunnen ook weer gewoon fysiek 

aanwezig zijn in de school. We merken allemaal dat we het “gewone” zo hebben gemist! 

Wat zijn we fijn bezig op school: De baby- en peutergroepen van Onder De Pannen hebben hun draai snel 

gevonden, veel nieuwe kinderen gaan starten in de instroomgroep, de kinderen van de groepen 3 hebben 

het letterfeest gevierd en de ateliers laten de kinderen kennismaken met veel nieuwe activiteiten.  

Deze week hebben de kinderen van de groepen 8 hun advies gekregen en daar zijn flink wat feestjes gevierd. 

Onder de feesthoedjes, met slingers en een beat, zagen we apentrotse gezichten! Wat een mooi werk. 

Gelukkig blijven deze kanjers nog even bij ons, totdat we hen met een gerust hart toe gaan vertrouwen aan 

het Voortgezet Onderwijs.  

Met betrekking tot ons personeel kan ik u melden dat we verwachten dat juf Eefje Suijkerbuijk (leerkracht 

instroomgroep) na de voorjaarsvakantie weer aanwezig zal zijn. Juffrouw Mieke Schuurmans heeft vanuit 

mobiliteit een overstap gemaakt naar STROOMM school de Koningslinde. Mieke heeft veel jaren met plezier 

in de ondersteuning op de Piramide gestaan en we wensen haar heel veel plezier toe. Meneer Renée 

Warmoeskerken is gestart in de ondersteuning en ook hem wensen we veel plezier toe op onze school. 

We hebben vandaag gezellig carnaval gevierd in de groepen. Het was een heerlijke dag vol feest, muziek 

en lol. Wat zag iedereen er mooi uit! 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en een mooi carnavalsfeest toe, geniet ervan! 

Hartelijke groet, namens het team, 

Denise Hassing 

Directeur OBS De Piramide 



Belangrijke data 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: voorjaarsvakantie 

Maandag 7 maart om 17.00 uur: start inschrijving facultatieve rapportgesprekken groepen 3 t/m 7  

Vrijdag 11 maart 8.30 - 9.30 uur: klankbordgroep (op school) 

Vrijdag 11 maart: Cito-uitdraai groepen 3 t/m 7 mee naar huis 

Maandag 14 maart t/m vrijdag 18 maart: facultatieve rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 

Maandag 14 t/m woensdag 16 maart: schoolkamp groep 8 

Vrijdag 18 maart: Gelukskoffer mee naar huis 

Maandag 21 maart: MR vergadering 

Maandag 21 maart t/m vrijdag 25 maart: Week van de Lentekriebels 

Woensdag 30 maart: Grote Rekendag 2022 

Donderdag 31 maart: groepen 7 theoretisch verkeersexamen 

Nationaal Cohort Onderzoek 

Onze school doet mee aan het Nationaal Cohort Onderzoek (COVID19 monitor) sinds oktober 2020. Dit is een 

onderzoek vanuit de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoek geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de 

kinderen van alle groepen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Het is een 

unieke mogelijkheid om erachter te komen wat de COVID19 crisis voor de ontwikkeling van de leerlingen 

betekent. We krijgen gerichte feedback over de effectiviteit van de keuzes in de afgelopen periode en die 

van andere scholen.  

Bij deelname aan het onderzoek wordt de privacy gewaarborgd en is anonimiteit voor de leerlingen en de 

school gegarandeerd.  

De huidige groepen 3 gaan deze keer voor de eerste keer mee in de (anonieme) uitwisseling. Mocht u hier 

toch bezwaar tegen hebben, dan vragen we u dit ons kenbaar te maken vóór 7 maart 2022. 



Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 

Op maandag 7 maart om 17.00 uur wordt Parro open gezet voor de inschrijving van de facultatieve 

rapportgesprekken. Op vrijdag 11 maart krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 het rapport mee naar 

huis, met daarin de uitdraai van de CITO. In de week van 14 t/m 18 maart staan de facultatieve gesprekken 

gepland. Facultatief betekent dat deze niet verplicht zijn, maar op aanvraag van ouders of school.  

De gesprekken zijn met ouders en leerkracht en in principe zonder het kind, indien gewenst met het kind erbij.  

Internationale dag van het Geluk op De Piramide

De 'Internationale Dag van het Geluk' (International Day of Happiness) wordt jaarlijks wereldwijd gevierd op 

20 maart. Daarom krijgen alle kinderen vrijdag 18 maart vanuit onze methode “Geluk” een gelukskoffer mee 

naar huis. Bewaar deze gelukskoffer goed, want de komende jaren vullen de kinderen letterlijk hun koffer 

met lessen in geluk. Hierin kunnen ze alle werkbladen/knutsels van school die over geluk gaan 

verzamelen. Succes allemaal! 



De Week van de Lentekriebels
In de week van 21 t/m 25 maart wordt in alle groepen gewerkt aan het project: “Week van de Lentekriebels”. 

Dit jaar is het thema van deze week: “Kriebels in je buik!”  

Op donderdag 17 maart van 20.00-21.15 uur verzorgd de GGD een webinar voor ouders/verzorgers met als 

thema: ’Mama, papa, waar komen baby’s vandaan?’ Seksuele opvoeding is je kind begeleiden bij de 

seksuele ontwikkeling. Bij seksuele ontwikkeling gaat het over meer dan seksualiteit. Je helpt je kind 

bijvoorbeeld bij het ontdekken van het lichaam, van gevoelens, wat ze wel en niet willen en bij het sluiten 

van vriendschappen. Tijdens dit webinar geven we Elsbeth Reitzema van Kenniscentrum Rutgers het woord 

én gaan in gesprek met een ouder met focus op de leeftijdscategorie 0-12 jaar. U kunt zich op de website 

van de GGD aanmelden voor deze webinar www.ggdhvb.nl/webinars

In de groepen worden over dit thema lessen gegeven, passend bij de leeftijd van de kinderen. Iedere 

leerkracht zal goed kijken naar datgene wat de groep aan informatie over dit onderwerp nodig heeft. Dit 

neemt niet weg dat er tussen kinderen in dezelfde groep verschillen over kennis van relaties en seksualiteit 

kunnen bestaan. Voor sommige kinderen is het ‘gesneden koek’, maar voor andere kinderen kan het nieuwe 

kennis zijn. Ook hier houden de leerkrachten rekening mee en stemmen de les af op de groep.  

Vanaf de groepen 6 zullen we extra aandacht besteden aan de actualiteit omtrent grensoverschrijdend 

gedrag.  

De terminologie die wij als school voor de geslachtsorganen zullen hanteren zijn vanaf groep 1/2 vagina en 

piemel. Het woord piemel zal in de bovenbouwgroepen vervangen worden door het woord penis. Op de 

site www.weekvandelentekriebels.nl is voor u als ouders nog meer achtergrondinformatie te vinden als u 

daarin geïnteresseerd bent. 

Webinar GGD
Aanmelden voor deze webinar (aansluitend op Week van de Lentekriebels) op 17 maart om 20.00 uur kan 

via deze link. 

http://www.ggdhvb.nl/webinars
https://ggdhvb.webinargeek.com/mama-papa-waar-komen-baby-s-vandaan


Absent melden via Parro vanaf maandag 7 maart
Afgelopen periode hebben we, samen met de ouders van de groepen 8, een pilot opgezet met betrekking 

tot het ziek/afwezig melden via Parro i.p.v. telefonisch. Deze pilot is goed verlopen en hebben we samen 

geëvalueerd. Onze dank aan de ouders die hieraan hebben meegeholpen. 

Vanaf maandag 7 maart kunt u allemaal uw kinderen ziek/afwezig melden via Parro.  

In de functie ziek/afwezig melden worden 5 redenen aangegeven: 

1. Ziekte  

2. Bezoek (tand)arts 

3. In afwachting coronatest 

4. Thuis quarantaine door positieve coronatest kind 

5. Thuis quarantaine door positieve coronatest ouder 

Let op: meld uw kind af op de dag zelf. De leerkracht houdt de absentie verder bij en meldt uw kind ook 

beter, hier hoeft u verder niets meer voor te doen. 

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/


Nieuws van Onder de Pannen

Beste ouders, verzorgers, 

Vanaf 31 januari zijn wij gestart met de 2 dagopvanggroepen op OBS De 
Piramide. De kinderen hebben het goed naar hun zin en de 

beroepskrachten hebben hun draai gevonden.  

Volgende week, in de carnavalsvakantie, zal gestart worden met de bouw 
van de slaapkamer voor de peuters, zodat ook zij hun eigen slaapkamer 
hebben.  

Op 26 februari barst het carnavalsfeest weer los. Zowel op de dagopvanggroepen als op de BSO, zal hier 
aandacht aan worden besteed. De kinderen van de dagopvang hebben bijvoorbeeld al mooie 
sambaballen gemaakt, waarmee ze, na schooltijd, door de school zijn gegaan. Ook de BSO-kinderen 
werden verrast met een mooi optreden.  

De kinderen mogen deze week, maar natuurlijk ook volgende week 
verkleed komen. Zowel op de BSO als op de dagopvang zal er druk 
gefeest, gehost en gezongen worden. Daarnaast zullen de kinderen, 
mits het weer het toelaat, aan het carnaval in Vught deelnemen. 

Naast carnaval zullen er nog veel meer activiteiten plaats vinden. De 

kinderen van de BSO gaan op donderdag met zijn allen midgetgolfen. 

Ook zullen zij naar de bossen en duinen gaan, zodat zij lekker kunnen 

klimmen, graven en ontdekken. Het wordt een week vol speelplezier! 

Het hele team van Onder de Pannen wensen alle kinderen en ouders een mooi, gezellig en uitbundig 

carnaval toe! 

Team Onder de Pannen 



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

