Bericht van directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat hebben we genoten van het fijne weer vorige week. Buiten spelen en buiten leren is dan extra leuk op
school! We hebben ook genoten van de ANWB Streetwise lessen en de uitstapjes vanuit cultuuronderwijs.
De Grote Rekendag was een succes in alle groepen. Tijdens deze dag hebben de kleutergroepen een grote
poort gebouwd, waar we maar nét onderdoor passen. Neem gerust een kijkje!
De kinderen uit groep 8 hebben de markt om geld in te zamelen
voor Oekraïne heel goed voorbereid. Echte ondernemers in de
dop, dat laten de kinderen van onze school ons iedere keer
weer zien. De organisatie werd in breinvriendelijke modellen
geplaatst, ondersteunt met plattegronden van de kraampjes,
opruimschema’s en alles zelfsturend aangestuurd.
Dank ook aan de ouders voor de hulp bij het ophalen van de
kraampjes die ons geschonken zijn. Ook de burgemeester van
Vught, de heer Van de Mortel, heeft de organisatie laten weten
in te kunnen gaan op de uitnodiging en zal de markt
vanmiddag een bezoekje brengen. We hopen dat u ook
allemaal even lang komt en laten u volgende week weten welk
bedrag De Piramide heeft opgehaald voor Giro555.
Namens het team,
Denise Hassing
Directeur OBS De Piramide

Belangrijke data
Vrijdag 1 april: Van 14.00 tot 16.00 uur, schoolmarkt voor Oekraïne (Giro555)
Maandag 4 en dinsdag 5 april: Studiedagen, de kinderen zijn vrij.
Maandag 11 april: MR vergadering
Vrijdag 14 april: Van 8.30 tot 9.30 uur, klankbordgroep (let op, verplaatst vanuit 21 april)
Vrijdag 22 april: Koningsspelen
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie

Verkeersveiligheid rondom de school
De verkeersveiligheid van onze school vraagt geregeld om het herhalen van onze afspraken. Fijn als u
daarom onderstaande in acht neemt en samen met uw kind kan doornemen. Zo blijven we er samen voor
zorgen dat het veilig blijft.
- De fietsen van de kinderen worden tussen de blauwe hekjes of op de bestemde plekken op het plein
geparkeerd, niet op de stoep buiten de blauwe hekjes.
- De kinderen van de bovenbouw stappen zoveel mogelijk op bij de uitgang van het schoolplein, direct de
weg op, zodat de stroming goed blijft verlopen.
- Op de stoep lopen we met de fiets aan de hand.
- Auto’s kunnen alleen geparkeerd worden op de bestemde parkeerplaatsen, niet op de stoep.

Zelfstandig in de ochtend naar binnenkomen
Om de autonomie en de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, leren we de kinderen van onze
school vanaf begin schoolloopbaan om in de ochtend zelfstandig naar binnen te komen. In de ochtend
staan bij de ingangen teamleden klaar om de kinderen te helpen die dit moeilijk vinden. In de bovenbouw
is dit geen probleem, maar in de onderbouw is dit soms wat moeilijk. We merken dan ook dat er steeds meer
ouders ‘s morgens mee naar binnen komen. Helpt u uw kind ook mee om hem/haar in deze stap te laten
groeien?

Absent melden via Parro
Fijn dat er we gebruik zijn gaan maken van het melden van absentie via Parro. We merken dat sommige
ouders in de ochtend nog bellen en niet goed op de hoogte lijken van absentie melden via Parro. Daarom
hierbij een herhaalbericht:
In de functie ziek/afwezigheid melden, worden 5 redenen aangegeven:
1.
2.
3.
4.
5.

Ziekte
Bezoek (tand)arts
In afwachting Corona test
Thuis quarantaine door positieve Coronatest kind
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.

Oproep materialen voor het OntdekLAB
We zoeken materialen voor ons OntdekLab! Sparen jullie met ons mee, zodat de kinderen kunnen blijven
ontdekken, ontwerpen en creëren?!
 Eierdozen
 Wc- en keukenrollen
 Allerlei verschillende doppen of deksels (bierdopjes hebben we genoeg)
 Rietjes
 Piepschuim
 Oase
 Bolletjes plastic
 Kurken
 Allerlei soorten kleuren tegels (willen we mee mozaïeken)
 Allerlei soorten kralen
 Houten plankjes
Misschien zijn er ook ouders of kennen jullie mensen die bij een bedrijf werken waar ze bijzonder restafval
hebben. Denk bijvoorbeeld aan rubber, leer, piepschuim etc.. Of heb je thuis nog bijzondere materialen die
we op school kunnen gebruiken? Graag!
De spullen mogen verzameld worden in het OntdekLab op de tafels. Wij zorgen ervoor dat het dan weer
netjes opgeborgen wordt.
Binnenkort komen hier speciale bakken voor op een vaste plaats, zo kan iedereen het hele jaar door spullen
inzamelen. Alvast heel erg bedankt!

Natuur en Milieu Educatie op De Piramide
Vanuit de werkgroep Natuur en Milieu Educatie zijn wij een natuurkast aan het opzetten. Door middel van
deze kast willen we de leerlingen in de school inspireren, informeren en prikkelen op het gebied van natuur.
In de kast willen we levende dieren plaatsen, maar ook boeken open neerzetten, plantjes zetten etc. Zie foto
voor voorbeeld.
Wij zijn op zoek naar een aantal items voor in deze kast. Mocht u iets hebben liggen dan horen wij het graag.
-

Een kast (bijvoorbeeld een witte of lichte boekenkast Billy van de
Ikea)
4x een terrarium
1x een aquarium
Inhoud voor terrarium en aquarium
Bloemen of dieren (in glas) opgezet
Hangplantjes met potje
Veren van vogels
Items uit verschillende seizoenen
Mooie en interessante boeken met platen over de natuur
Zoekkaarten
Stuk honinggraad
Webcam voor in vogelhuisje of egelhuisje te plaatsen
Andere leuke items?

Dank alvast voor het meedenken. Natuurlijk kunnen we zelf ook wat zaken gaan aanschaffen binnen de
beschikbare budgetten, maar alle beetjes helpen! Als u iets beschikbaar hebt, kunt u dit laten weten aan juf
Christianne via haar mailadres c.korthals@obs-depiramide.nl.

Er komt weer een avondvierdaagse
In 2022 zal voor het tweeëntwintigste keer de avondvierdaagse gehouden worden. Na een afwezigheid van
2 jaar wegens Corona verheugen wij ons erop dat het dit jaar weer doorgaat. De voorbereidingen zijn in volle
gang. Het wandelevenement zal plaatsvinden op: dinsdag 12 juni tot en met vrijdag 17 juni
De startlocatie is gedurende 2 dagen de atletiekbaan van Prins Hendrik aan de Sportlaan 1 in het
Stadhouderpark. Op woensdag wordt gestart vanaf het terrein van Reinier van Arkel en op de donderdag
zal gestart worden vanaf het sportpark Bergenshuizen.
Wij hopen dat wij u allen in juni weer bij de start van de avondvierdaagse mogen verwelkomen.
Half mei zullen wij u de inschrijvingsformulieren en nadere informatie doen toekomen. Voor meer informatie
zie www.a4daagsevught.nl

Nieuws van Onder de Pannen
Beste ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer infomreren en wel over:
VSO op OBS De Piramide
Wij verzorgen al enige tijd de voor- en naschoolse opvang op OBS De Piramide. Wij vangen de kinderen die
naar OBS De Piramide (en de kinderen van basisschool De Schalm) op. Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor
de VSO, neem dan contact op met Pascal via info@kinderopvangonderdepannen.net
Deze maand willen wij graag de Peutergroep Schateiland bij u onder de aandacht brengen.
De eerste maanden op het Schateiland zitten er alweer op. Wat is het fijn om te zien hoe de kinderen snel
hun weg hebben gevonden. Het is fijn om te merken dat waar wij maanden over nagedacht hebben en
mee bezig zijn geweest in de praktijk ook blijkt te werken. Wij willen jullie bedanken voor de enthousiaste
reacties die wij hebben gehad.
Hoe ziet een dag bij Peutergroep Schateiland eruit:
Bij binnenkomst mogen de kinderen lekker vrij spelen. Voor het ene
kind betekent dit lekker even op starten met een knuffel, voor een
ander kind een puzzel aan tafel of spelen in de huishoek.
Na het vrij spelen gaan we in de kring. We bespreken de dag van
de week, het weer en tellen de kinderen. Ook bekijken we wat we
die dag gaan doen.
Daarna gaan we in hoeken spelen. Hierbij krijgen de kinderen hun
eigen kaartje. Deze mogen ze op het planbord hangen, bij de hoek waarin zij willen spelen.
Na het hoeken spelen gaan we fruit eten. Tijdens het fruit schillen zingen we voor iedereen het 'goedemorgen'
liedje. Tijdens het eten van het fruit lezen we een boekje, wat past bij het thema.
Daarna gaan we lekker buiten spelen in de binnentuin of een stukje wandelen.
Van dat buitenspelen krijgen we altijd honger. Daarom gaan we daarna lekkere boterhammen eten.
Van al dat spelen worden we wel een beetje moe. Daarom gaan degene die nog slapen dan naar bed.
Degene die wakker blijven lezen even zelfstandig een boekje en mogen een kort filmpje kijken.
Waarna het weer tijd is om te spelen. Tijdens het spelen doen wij nog een ontwikkelingsgerichte activiteit.
Daarna is het alweer tijd om crackers te eten. Na het eten zingen we liedjes met het liedjes rad en gaan we
lekker naar buiten op het grote plein. En is het alweer tijd om naar huis te gaan.
Samen met het team van OBS De Piramide gaan we onze samenwerking verder laten groeien. De eerste
stappen zetten we momenteel door gezamenlijk thema overleg tussen Onder De Pannen en de
kleuterleerkrachten van De Piramide.
Hartelijke groeten, Team Onder de Pannen

Volg ons ook op:
Website: www.kinderopvangonderdepannen.net
Facebook: https://www.facebook.com/KinderopvangOnderDePannen
Instagram: instagram.com/kinderopvangonderdepannen

Uitnodiging webinar

Lentespeeldagen

Try Out jongerencentrum Elzenburg

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.

