
 

    

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

We hebben een heerlijke decembermaand! De spannende sinterklaastijd is veranderd naar een warme 

kerstsfeer. We genieten ervan. 

In de ochtend komen we binnen in het donker, maar op een gegeven moment moet het licht dan toch echt 

aan. We zien zo weinig als we gaan spelen en werken! 

 

We kijken terug op een mooi 2022. Het jaar waarin we eigenzinnig samen verder groeiden. We 

openden samen met kinderopvang organisatie Onder de Pannen, het Kindcentrum. We zijn 

combinatiegroepen gaan draaien, vierden weer maandvieringen en nemen ons rekenonderwijs onder de 

loep. We ontvangen van ouders fijne reacties en als er sprake is van zorg kunnen we elkaar heel goed 

vinden.  Daar kunnen we trots op zijn met zijn allen! 

 

De krapte op de arbeidsmarkt in het onderwijs is voelbaar. We hebben afgelopen jaar de vervangingen 

samen met ons team nog kunnen oplossen. Maar de krapte kent ook zorg. We hebben de vacature 

nieuwkomersgroep jonge kind niet kunnen invullen en we kunnen gaten niet blijven invullen met elkaar. 

STROOMM organiseert oudersessies t.a.v. de krapte. Fijn als u mee wil denken?  

 

We hebben woensdag een heerlijke kerstviering gehad. Wat hebben we allemaal ons best gedaan en 

iedereen zag er ook zo mooi uit! 

De inzamelingsactie voor Stichting Omarmen was een groot succes en de boom in de aula hing vol 

kerstwensen voor elkaar. Knap werk van alle kinderen! 

 

We wensen iedereen fijne kerstdagen & een gezond en gelukkig 2023. 

En we zien elkaar graag weer op maandag 9 januari. 

Geniet ervan! 

 

Namens het team, 

Denise Hassing  

Directeur OBS De Piramide 

 



 
 

 
 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie 

Maandag 9 januari: start school 

Maandag 16 januari: vergadering MR 

Woensdag 18 november: vergadering OV 

 

Op tijd op school 

We merken de laatste tijd, dat er meer kinderen te laat op school komen. Te laat zijn is ongeoorloofd verzuim 

en lastig voor uw kind en voor de groep.  

Alle kinderen lopen om 8.15 uur zelfstandig binnen via de drie ingangen en om 8.20 uur start de dag.  

Om 8.15 staan er teamleden bij de ingangen om kinderen welkom te heten en eventueel te helpen met het 

zelfstandig naar binnen te komen. 

 

Fijn als na de kerstvakantie alle kinderen weer op tijd op school kunnen zijn! 

 

 

Kinderpostzegels 

De groepen 7 hebben een fantastisch bedrag opgehaald tijdens de Kinderpostzegelactie 2022, namelijk 

€8088,88 met maar liefst 562 bestellingen! 

Dit mooie bedrag maakt deel uit van een totale opbrengst van € 9.046.765. 

Deze opbrengst gaat naar projecten die kinderen ‘wind mee’ geven. Zoals Move Maatje, School’s Cool en 

Playing for Success. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Oudersessies Stroomm 

Beste ouder/verzorger, 

  

De krapte op de arbeidsmarkt in het onderwijs is steeds vaker merkbaar. Ook wij merken dit bij Stroomm en 

deze tekorten in het onderwijs hebben onze zorg. 

Stroomm heeft zich regionaal aangesloten bij de Regionale Aanpak Personeelstekort. Daarbij organiseren 

we sessies om samen na te denken over de mogelijkheden die we hebben wanneer er te weinig leerkrachten 

(zullen) zijn om de vacatures op de scholen in te vullen. 

We hebben onlangs met alle teams diverse mogelijke scenario’s in beeld gebracht. 

Vanzelfsprekend willen we ook graag met ouders in gesprek om samen te sparren over de mogelijkheden 

om het basisonderwijs anders te organiseren. 

Hoe ziet dit onderwijs er uit? Kan dit scenario gelden voor Stroomm? Moeten we kijken naar clusters of wellicht 

zelfs op schoolniveau? 

  

Graag nodigen wij u uit! 

  

In de bijlage ontvang je de uitnodiging voor de twee brainstormsessies die plaatsvinden op dinsdag 24 januari 

en woensdag 25 januari 2023 van 19.30 – 21.00 uur. 

Je kunt je tot uiterlijk 13 januari inschrijven voor één van deze twee bijeenkomsten. Klik op de ‘gele button’ in 

de bijlage MELD JE HIER AAN om ons te laten weten op welke datum je aansluit. 

We zien je heel graag bij onze basisschool De Koningslinde of basisschool De Meidoorn! 

   

 

Kerstwens van Onder de Pannen 

 

 

 

 

 

Voor het jaar 2023 wensen wij alle kinderen een jaar vol leuke, gezellige, spannende, uitdagende, sportieve 

activiteiten waarbij elk kind zichzelf en zijn talenten kan ontwikkelen. En uw, als ouder, veel plezier met het 

genieten van uw kind. 

Fijne Feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

Team Kinderopvang Onder de Pannen 



 
 

 
 

Lege batterijen 
 

Goed nieuws! Vanaf nu kun jij je lege batterijen bij ons op school inleveren. Goed voor het milieu én voor 

onze school. Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een geldbedrag. Dit 

geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, 

hoe hoger het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen. 

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de 

metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en 

dakgoten! Meer weten over lege batterijen? Kijk op www.legebatterijen.nl 

 

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus! Doe je met onsmee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterfun 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legebatterijen.nl/


 
 

 
 

Oliebollenveldloop 
 

Traditiegetrouw staat de laatste dag van het jaar in het teken van de Oliebollenveldloop. Op het zorgpark 

Voorburg zijn verschillende parcours uitgezet voor dit fantastische hardloop- en wandelevenement. Iedereen 

kan meedoen op zijn/haar eigen niveau. Zo is er een kidsrun (1 km) het wandelparcours (2,5 of 5 km) die 

rolstoelvriendelijk is en de trimloop (5, 10 of 15 km). Inschrijven kan op de dag zelf tussen 12.00 en 13.15 uur bij 

de Stenen Hut aan de Watertorenlaan 15, Vught (Zorgpark). 

Ieder jaar richt de Oliebollenveldloop zich op een goed doel. Dit jaar is gekozen voor: de Special Sport Dag 

(op 24 juni 2023). De Special Sport Dag is een dag die georganiseerd wordt waar sport, bewegen en 

ontmoeten centraal staat, want iedereen moet mee kunnen doen!  

De Special Sport Dag biedt een podium aan het huidige aanbod voor de Special doelgroep. Verenigingen 

worden uitgenodigd om een ‘clinic’ te geven en zichzelf en hun aanbod te presenteren aan de doelgroep. 

Wat de kracht is van dit specifieke concept is dat de doelgroep actief naar de dag wordt gehaald. De 

woongroepen die in Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn worden gevraagd om samen met hun bewoners naar 

deze dag te komen. Het gaat niet alleen om sporten en bewegen, maar ook om het ontmoeten en het 

genieten van een dagje uit. 

De Oliebollenveldloop is een initiatief van Loopschool Wim Akkermans, (Sportloket) Reinier van Arkel, MOVE 

Vught, Buurtpreventie Vught en Samen Sterk in de Wijk. De organiserende partijen verwelkomen je graag op 

zaterdag 31 december tijdens de Oliebollenveldloop! Na afloop is er voor iedere deelnemer een medaille, 

een lekkere oliebol en gluhwein (18+) of warme chocomel. In verband met de drukte en parkeergelegenheid 

verzoeken we zo veel mogelijk met de fiets te komen. Meer informatie is te vinden op www.vughtbeweegt.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Kinderyoga 

Kom je meedoen met de kinderyoga?   
 

Samen met leeftijdgenootjes ontspannen bezig zijn. Een plek, waar jij jezelf mag zijn en het niet erg is 

wanneer je iets niet kan. Waar je ontdekt, dat je stevig kunt staan als een boom of een krijger. Waar je leert 

om rustig te worden in je hoofd.   

 

Waar en Wanneer:  

• In de bewegingsruimte van de school De Piramide.   

• Start na de kerstvakantie op de vrijdagen met een serie van 7 lessen.  

Data: 13, 20, 27 januari, 3, 10 februari, 3, 10 maart.   

(13 januari kun je ook eerst beginnen met een kennismakingsles)  

Tijdstippen:  

• 15.00 –16.00 uur voor kinderen van 9 - 12 jaar.   

• 16.30 – 17.15 uur voor kinderen van 6 - 9 jaar.  

  

Op mijn website: playfulyoga.nl vind je meer informatie  

Aanmelden kan via mijn website of via mail: playfulyoga@outlook.com  

   

Met warme groet, Loes Wubben ( docent kinderyoga)  

 

Kerstschaatsen 

 

 

 

 

 

  

  

  



 
 

 
 

 

Petje af Vught  

Heb je altijd al willen weten hoe de brandweer een brand blust? Weet je hoe een kassa werkt? Zou je wel 

eens mee willen met de dierenambulance? Ben je nieuwsgierig naar welke mensen er in een ziekenhuis 

werken?   

Bij Petje af ontdek je de wereld!  Je leert van echte experts over beroepen, gaat erop uit naar het museum, 

reist met het openbaar vervoer en maakt nieuwe vrienden. Je ontdekt wat je leuk vindt om te doen en wat 

er allemaal mogelijk is. Ieder themablok maak je een presentatie voor je ouders, broertjes of zusjes over wat 

jij allemaal hebt geleerd. Petje af is dus een kans om nieuwe 

dingen te ontdekken!  

Het programma van Petje af is op zondag voor kinderen van 10 

t/m 14 jaar en kost GEEN geld. Het duurt meestal van 11 to 15 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Meedoen? In Vught is er ook een Petje af sinds 2021. We starten in januari 2023 zelfs met een tweede groep! 

In die  groep zijn nog wat plaatsen vrij, dus aanmelden kan nog! Schrijf je in via de website: www.petjeaf.nl 

via de grote groene button.   

Wil je het liever eerst een keer proberen? Dat kan ook! Meld je dan aan voor een proefles. Stuur dan een mail 

naar vught@petjeaf.nl Bellen mag ook: 088-3301143. Voor vragen of meer informatie kun hier ook terecht. 

Hopelijk tot snel bij Petje af Vught.  

Hartelijke groet, Annemiek Weyers  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petjeaf.nl/
mailto:vught@petjeaf.nl


 
 

 
 

 

Try Out Glow in the dark 

        

 

 

 

 

 

 

Houtman Vitaal 
Houtman Vitaal Bootcamptrainingen en leefstijlcoach. Word een nóg betere versie van jezelf! 

Jan Houtman heeft tijdens de verbindingsdag van de groepen 7 een actieve bootcamp 

verzorgd, waarbij samenwerking centraal stond. Jan is eigenaar van Houtman Vitaal. Hij 

verzorgt onder andere bootcamps en personal trainingen in Vught. 

Meer informatie over Houtman Vitaal is te vinden op: https://www.houtmanvitaal.nl/  

 

 
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://www.houtmanvitaal.nl/
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

