
 

    

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

Vorige week zijn we op schoolreis geweest, wat was het leuk! Acht bussen vol kinderen, hulpouders en 

teamleden gingen toeterend op weg naar de Efteling en daar hebben we een hele fijne dag gehad met 

veel verwondering en plezier. Dank je wel voor ieders hulp om voor de kinderen een geweldige dag te 

verzorgen! 

De moestuin is aangepland, groeit en wordt goed verzorgd. De groepen 3 hebben een leuke activiteit gehad 

met Debby, onze leesconsultent. De kinderen van groep 6 zijn een nieuw thema van Leskracht gestart en 

daarin hebben ze flinke stappen gezet in samenwerkend leren. De kinderen van de groepen 8 zijn druk 

doende met de musical. Een enthousiaste club, dus dat beloofd wat! 

We gaan het laatste stukje van het schooljaar in, waarin we ook ook de organisatie van het nieuwe schooljaar 

oppakken. In de vorige nieuwsbrief heb ik u meegenomen t.a.v. de beweegredenen voor keuzes in de 

groepsindeling. Volgend jaar werken we in 3 kleutergroepen en 10 kerngroepen. Ook is er weer een taalklas. 

Zoals eerder gedeeld hebben we veel nieuwe aanmeldingen. Op basis van de aantallen gaan we 

verantwoorde keuzes maken. Groepen met een verantwoord leerlingenaantal, met genoeg ruimte voor de 

persoonswording in de groepen 6-7-8, waarbij voorop staat dat we het onderwijs voor de kinderen zo goed 

mogelijk in richten door het bieden van de kwaliteit die u van ons kent.  

Voor ouders kan bovenstaande soms een spannend moment zijn. We nemen u graag zo goed mogelijk mee 

in de zorgvuldigheid en de criteria. Ook wordt bovenstaande steeds besproken in de MR en hebben we 

groepsindeling en communicatie in de klankbordgroep verkend. Onze ambitie is om begin juli de 

groepsindeling, formatie en kindverdeling compleet georganiseerd en gecommuniceerd te hebben voor de 

start van het nieuwe schooljaar. Wordt vervolgd! 

Geniet van het lange weekend en daarna zien we elkaar in de laatste 8 weken van het schooljaar. 

Hartelijke groet, 

Denise Hassing 

Directeur OBS De Piramide 



 
 

 
 

 

Belangrijke data 

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei: vrij i.v.m. Hemelvaart 

Woensdag 1 juni: vergadering Oudervereniging  

Donderdag 2 juni: schoolfotograaf  

Maandag 6 juni: vrij i.v.m. 2e Pinksterdag 

Dinsdag 7 t/m vrijdag 17 juni: afname Cito eindtoetsen 

Maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli: kinderen vrij i.v.m. studieweek teamleden

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie    24-10-2022 t/m 28-10-2022    

Kerstvakantie    26-12-2022 t/m vr 06-01-2023             

Voorjaarsvakantie   20-02-2023 t/m vr 24-02-2023    

Goede vrijdag    07-04-2023       

2e Paasdag    10-04-2023       

Meivakantie     25-04-23 t/m vr 5-05-2023       

Hemelvaart    18-05-2023 t/m vr 19-05-2023    

2e Pinksterdag    29-05-2023       

Zomervakantie    17-07-2023 t/m vr 25-08-2023 

Binnenkort infomeren we u ook over het studiedagen in het nieuwe schooljaar. 

 

Dank voor uw mening! 

Zoals u weet hebben we een enquête uitgezet om de nieuwe schooltijden te evalueren. Inmiddels werken 

we namelijk inmiddels alweer een jaar met onze nieuwe schooltijden. Goed om te kijken wat er goed gaat 

en welke kansen er liggen. 

De werkgroep nieuwe schooltijden gaat volgende week aan de slag met de verwerking ervan en zal u verder 

meenemen. Dank je wel voor het invullen en de tips en de tops! 



 
 

 
 

     

Project Tweede Wereldoorlog groepen 7 
 

De groepen 7 hebben de drie weken voor de meivakantie projectmatig gewerkt rondom de Tweede 

Wereldoorlog. We zijn in de klassen aan de slag gegaan met verhalen, hebben bezoek gehad van een 

gastspreker, een indrukwekkend uitje gehad naar Kamp Vught en vervolgens thuis gewerkt aan een 

creatieve opdracht voor de tentoonstelling.  

 

Op donderdag 12 mei was de afsluiting van dit project in de vorm van een tentoonstelling in de aula. 

De aula stond vol met mooie creatieve werkstukken en de tentoonstelling is druk bezocht door vaders, 

moeders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. Ook andere groepen en juffen kwamen even een kijkje nemen. 

 

Wat een kanjers van kinderen! 

 

       
 

     



 
 

 
 

 
Typetuin      

                                                   

Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start! 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar 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 (schooljaar 2022-2023). 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: woensdag 5 oktober 2022 

Lestijd: 12:45 tot 13:45 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 1 augustus 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 15 september 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. 

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


 
 

 
 

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 

 

 

Nieuws van Onder de Pannen 

Beste ouders, verzorgers, 

We zijn fijn aan de slag op De Piramide. De nieuwe slaapkamer voor de peuters is gelukkig in gebruik nu en 

we spelen en ontwikkelen ook lekker buiten met dit weer. De BSO draait goed met veel bewegingsactivteiten, 

spel en activiteiten in het ontdekLAB. Met de teamleider onderbouw van De Piramide hebben we gesprek  

gevoerd hoe we onze aansluitingen van peuters op kleuters kunnen gaan versterken. We denken dan aan 

gezamenlijke thema’s en gezamenlijke activiteiten. De komende periode gaan we dit verder uitwerken, 

zodat we na de zomer hier samen mooie stappen in kunnen maken.  

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

Nieuwe collega bij peutergroep Schateiland:  

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Aafke Bergmans, ik ben 30 jaar. Samen met mijn verloofde 

en ons hondje Benji wonen wij in Oss.  Vanaf 1 april kom ik bij jullie werken.  

In 2012 was ik klaar met mijn studie SPW 3. Ik ben toen eerst gaan werken 

als gastouder dit heb ik 5 jaar met veel plezier gedaan tot dat ik merkte 

dat ik iets miste.  Ik miste collega's om me heen en meer uitdaging. Zo 

doende ben ik toen in de kinderopvang gaan werken.   

Het werken in de kinderopvang blijft leuk, het enthousiasme van de 

kinderen spreekt mij erg aan. Daarnaast vind ik het ook fijn om samen met 

de kinderen te knutselen, samen spelletjes spelen, iets bakken, gezellig 

samen te lezen, buitenspelen en noem maar op. Als we maar bezig zijn en 

het kind het leuk heeft en centraal staat.  

Om ook wat te ontspannen na de leuke werkdagen vind ik het fijn om te wandelen met ons hondje. 

Daarnaast vind ik het altijd leuk om creatief bezig te zijn, iets te bakken of een goed boek lezen. Ik kijk er 

met veel plezier naar uit jullie allemaal te ontmoeten. 

 

mailto:support@typetuin.nl


 
 

 
 

Nieuwe collega’s gezocht: 

Wegens uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Kinderopvang Onder de Pannen 

zoekt gedreven beroepskrachten voor de BSO, die ook kunnen invallen op de dagopvang. Weet u iemand 

die zin heeft om bij de leukste kinderopvang van Nederland te werken en onze baby’s, peuters, kleuters, 

basisschoolleerlingen en tieners te helpen om al spelend hun talenten aan te boren en het beste uit zichzelf 

te halen? Laat dan zijn/ haar CV en motivatiebrief opsturen naar info@kinderopvangonderdepannen.net.  

Wanneer u iemand aandraagt en deze persoon wordt aangenomen, 

dan ontvangt u 4 vrijkaartjes voor De Efteling. 

Volg ons ook op  

Website:  www.kinderopvangonderdepannen.net 

Facebook: https://www.facebook.com/KinderopvangOnderDePannen 

Instagram: instagram.com/kinderopvangonderdepannen 

Met vriendelijke groet, Team 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.  

http://www.kinderopvangonderdepannen.net/
https://www.facebook.com/KinderopvangOnderDePannen
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

