
 

    

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

Ons schooljaar vliegt voorbij. We staan voor de meivakantie, heerlijk met dat zonnetje erbij! 

We zijn fijn aan het werk en ook in de moestuin is hard gewerkt. De bakken hebben een nieuwe vorm 

gekregen onder leiding van leerling Siem en de zaadjes groeien goed. Het is heerlijk om weer met water 

buiten te spelen in de modderkeuken. We hebben ook diverse clinics gehad van MOVE en de groepen 7 zijn 

flink aan de slag met het Tweede Wereldoorlog project. We hebben de nieuwe kinderen uit Oekraïne welkom 

geheten, zij hebben hun plekje gevonden in de taalklas en in de instroomgroep. De groepen 8 hebben deze 

week de eindtoets gemaakt en de kinderen van het DoeLAB hebben onderzocht hoe ze zelf chocolade 

kunnen maken. Dat was lekker! 

In de meivakantie wordt de nieuwe slaapkamer van de peuters ingericht en hiermee zijn alle aanpassingen 

gemaakt voor het kinderdagverblijf en de BSO. In de zomervakantie zal de school ook een nieuwe (lesplaats) 

keuken gaan krijgen, waar we met groepjes kinderen kunnen gaan koken. Wellicht boerenkool uit eigen 

moestuin? 

Wat hebben we genoten van de schoolmarkt voor Oekraïne, Er is vorige week een fantastisch bedrag 

overgemaakt naar Giro555. Bijna €3000! We zijn met ons hele team zo trots op de kinderen van onze school, 

de ouders die zo hebben geholpen en alle bezoekers die ons hebben gevonden. 

We zijn vorige week ook geschrokken dat meneer meneer Marco onwel was geworden. Gelukkig is hij 

inmiddels weer thuis en gaat het in stapjes beter met hem. Hij richt zich de komende tijd op zijn herstel. De 

vlaggenlijn die door de kinderen is gemaakt heeft een mooi plekje gekregen. Het komt goed! 

We wensen iedereen een hele fijne meivakantie toe en we zien elkaar graag weer op maandag 9 mei. 

Namens het team, 

Denise Hassing 

Directeur OBS De Piramide 



 
 

 
 

 

Belangrijke data 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie 

Woensdag 11 mei: Praktisch Verkeersexamen groepen 7 

Donderdag 12 mei: tentoonstelling Tweede Wereldoorlog project groepen 7 

Vrijdag 13 mei: rapport groepen 2 mee 

Maandag 16 mei t/m vrijdag 20 mei: planning oudergesprekken groepen 2 

Vrijdag 20 mei: schoolreisje groep 1 t/m 8 

 

Merel inspireert en heeft een jeugdlintje gekregen! 

 

Merel heeft eind maart een jeugdlintje gekregen van wethouder Fons 

Potters van de Gemeente Vught en in deze nieuwsbrief zetten we 

haar in het zonnetje!  

Merel heeft speelgoed verkocht aan klasgenootjes en buurtkinderen. 

Van de opbrengst ( €160,-) heeft ze boodschappen gekocht voor 

Stichting Mariton. Deze stichting maakt voedselpakketten voor 

Vughtse gezinnen die net niet in aanmerking komen voor de 

voedselbank maar wel van minima moeten leven. 

 

Merel inspireert mogelijk door haar initiatief ook andere kinderen en 

we willen haar van harte feliciteren! 

   

 

 

 

 



 
 

 
 

    
Groepsverdeling schooljaar 2022-2023 

Ieder schooljaar starten we rond deze periode met de groepsverdeling voor het komende schooljaar. De 

afgelopen periode hebben we in beeld kunnen krijgen wat we formatief verantwoord kunnen inzetten en 

volgt de vraag welke groepsindeling hier passend bij gaat zijn. Samen met ons team én de MR is veel dialoog 

gevoerd. 

De Piramide staat voor een uitdaging. 6 jaar geleden is er een leerlingdaling ingezet en dat resulteerde in 

minder leerlingen. In de afgelopen jaren zijn de groepen 3 en 4 erg klein geweest, steeds zo’n 16 tot 18 

kinderen. Wetende dat 1,0 fte leerkracht ingezet kan worden voor 25 kinderen, begrijpt u dat we deze 

constructies niet jaar na jaar kunnen doorzetten. 

Inmiddels lijkt de daling voorbij te zijn. In de afgelopen periode hebben we heel veel nieuwe kinderen 

ingeschreven die komend jaar in de kleutergroepen gaan starten op onze school. Ook in de groepen 3-4-5 

zijn of zullen nieuwe kinderen worden geplaatst. Door deze inschrijvingen lijken we dan ook weer te gaan 

starten met 3 kleutergroepen. Formatief is er dan  plek voor 10 kerngroepen 3 t/m 8. Met 13 groepen hanteren 

we hiermee een gemiddelde groepsgrote van 22 kinderen per groep. 

Op basis van deze aantallen gaan we verantwoorde keuzes maken. Groepen met een verantwoord 

leerlingen aantal, 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. 

Na de meivakantie zullen we hiermee gaan starten en natuurlijk gaan we u volledig meenemen.  

Wordt vervolgd… 

@Durf te vragen 

Wij zijn op zoek naar ondersteuning: een ouder van onze school die vanuit plezier op donderdag een dagdeel 

kan helpen met werkzaamheden in de vorm van kopiëren, telefoon aannemen, deur openen etc.  

Juf Moniek werkt niet op donderdag en meneer Marco is nog afwezig. Mocht dit iets voor je zijn, laat dit 

gerust weten aan Denise via d.hassing@obs-depiramide.nl  

Alle hulp is welkom!       
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Uitnodiging fietstocht 

 

 



 
 

 
 

 

We gaan op schoolreisje! 

Op vrijdag 20 mei is het dan eindelijk zover: We gaan met de hele school naar de Efteling! 

 

De kinderen worden deze dag op normale tijd op school verwacht, inloop vanaf 8.15 uur. De bussen 

vertrekken om 10.00 uur richting de Efteling, dit i.v.m. het tijdslot voor scholen. 

We verwachten om 16.45 uur weer terug te zijn op school. U kunt uw kind op die tijd ophalen of regelen met 

de BSO om uw kind op die tijd op te halen. 

  

Gedurende de dag zullen de kinderen in groepjes (onder begeleiding) door het park gaan. 

Wilt u niet vergeten om uw kind een pauzehapje, een lunchpakketje, voldoende drinken en eventueel wat 

lekkers mee te geven in een rugzakje (voorzien van naam)? 

De kinderen krijgen van ons een ijsje, het is niet de bedoeling dat de kinderen zelf geld meenemen. 

  

Geef uw kind stevige schoenen aan en houdt u met de kledingkeuze rekening met de 

weersomstandigheden. Denk bij zonnig weer bijvoorbeeld aan zonnebrandcrème en eventueel een petje. 

Daarnaast willen we vragen aan de kinderen die in het bezit zijn van een Efteling abonnement om deze 20 

mei mee te nemen.   

  

We verheugen ons op deze dag en hopen dat het geslaagd zal zijn voor de kinderen en begeleiders! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

De schoolreiscommissie 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Na de meivakantie willen we iedereen nog graag 1 week de gelegenheid geven om gemiste spullen terug 

te vinden in de kist gevonden voorwerpen. Deze kist staat in de beweegzaal. Loop gerust binnen om hier 

doorheen te gaan als u iets mist. Vanaf maandag 23 mei zullen we het overbrengen naar de kinderen uit 

Oekraïne en/of de kringloop winkel. 

 

Onderzoek Luchtreiniging in de klas 

OBS De Piramide participeert in het onderzoek "Luchtreiniging in de klas" in Nederland en België van de TU 

Eindhoven en KU Leuven. Afgelopen januari zijn we in contact gekomen met Professor Dr. Ir. Bert Blocken en 

zijn onderzoeksteam n.a.v. dit interessante onderzoek.  



 
 

 
 

Gedurende een periode van een half jaar worden er in 1000 lokalen in Nederland en België metingen 

gedaan nadat er speciale luchtreinigers zijn geplaatst (volgens passende normen). Het onderzoek 

onderzoekt vervolgens de luchtreiniging en luchtkwaliteit in relatie met de absenties in de groep (griep, covid, 

allergieën etc). In Duitsland is men al vergevorderd met visie op luchtreiniging, in Nederland en België nog 

minder. De Piramide is uitgekozen om met 5 van de 1000 lokalen in mee te gaan doen met het onderzoek. 

Een interessante kans om meer informatie te krijgen wat het onderzoek kan betekenen voor de luchtkwaliteit 

in klassen.  

Concreet betekent dit dat er op onze school 5 luchtreinigers zijn geplaatst. De apparaten zijn zeer stil, lager 

decibel geluid dan stil huiskamergeluid. Ze verbruiken weinig stroom. Ze hebben een formaat van 100 bij 60 

bij 60 cm. Er worden geen privacy gegevens uitgewisseld, enkel wekelijks het aantal absenties van de groep 

en is hiermee AVG-proof. Het onderzoek loopt tot januari 2023. 

We houden u op de hoogte! 

 

Nieuws van Onder de Pannen 

Beste ouders, verzorgers, 

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

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 basisschool De Schalm 

op. Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de VSO, neem dan contact op met 

Pascal via info@kinderopvangonderdepannen.net 

Meivakantie 

De meivakantie staat natuurlijk in het teken van Koningsdag. Er zullen leuke sport- en knutselactiviteiten 

ondernomen worden! Waarbij beweging, uitdaging en samen ontdekken en spelen centraal staat. Zo 

hebben de kinderen een leuke vakantie en jullie als ouders rustig kunnen werken.  

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. 

mailto:info@kinderopvangonderdepannen.net


 
 

 
 

Volg ons ook op:  

Website:www.kinderopvangonderdepannen.net 

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

Instagram: instagram.com/kinderopvangonderdepannen 

Wij wensen u allemaal een mooie meivakantie vol speelplezier toe! 

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

