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Belangrijke data 
december 
21      Kerstviering 
23      GEWONE LESDAG 
25/26      Kerstmis 
27       Start Kerstvakantie 
 
januari 
t/m 8      Kerstvakantie 
16 t/m 20   Adviesgesprekken groepen 8 
18      Start Nationale Voorleesdagen 
23      MR-vergadering 
23      OR-vergadering 
 
Bijlage:     Rots en Watertraining 

    Uitnodiging Kerstborrel 
    Kerstviering Piet Hein 
    Muziek- en Dansschool Amstelveen  
     

 

 
 
 
Bericht van de directie, 
 
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen 
van de Piet Hein, 
 
Met veel plezier heb ik de afgelopen 5 jaar op 
de Piet Hein gewerkt. Ik ben er trots op hoe 
de school zich in deze jaren heeft ontwikkeld. 
Met Michel aan het roer, samen met een goed 
team, vaart de Piet Hein een goede koers. 

Voor mij is echter nu het moment 
gekomen om een volgende stap te 
maken. Ik heb een baan geaccepteerd als 
directeur van een basisschool in 
Hilversum, waar ik op 1 februari ga 
starten. 

Hoewel ik veel zin heb in deze nieuwe 
uitdaging, zal ik het team, de kinderen en de 
ouders van de Piet Hein zeker gaan missen.   
 
Ik wens de Piet Hein een mooie, leerrijke 
toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Juliska Blom, adjunct directeur 
 
 
Even voorstellen 
Na de Kersvakantie gaat Ankie Geerdink 
(leerkracht groepen 3) met zwangerschaps-
verlof. Volgende week is dus haar laatste 
werkweek. 
Het was niet eenvoudig een geschikte 
kandidaat te vinden om het verlof van Ankie 
op te vangen. Op de advertentie hebben we 
weinig respons gekregen.  
Gelukkig hebben we in ons netwerk een 
goede leerkracht gevonden. Haar naam is 
Lisanne van Egmond. Lisanne is momenteel 
werkzaam op de Zwaluw in een aflopende 
ziekte vervanging. 
 
Zij stelt zich hieronder aan u voor. 
 
"Mijn naam is Lisanne van Egmond, geboren 
en getogen in Amstelveen.  
Na de kerstvakantie ga ik vijf dagen in de 
week het team van obs de Piet Hein 
versterken.  
Gedurende mijn studie aan de Pabo HvA heb 
ik in diverse groepen op scholen in 
Amstelveen en omstreken stage gelopen. Na 
het behalen van mijn diploma heb ik op 
twee verschillende scholen in de groepen 3/4 
en 6 als invalkracht gewerkt.  
Ik sport graag, dus ben in mijn vrije tijd vaak 
op de tennisbaan te vinden. Naast het sporten 
spreek ik graag af met vrienden en familie om 
bijvoorbeeld een hapje te eten. 
Ik zal op maandag, dinsdag en woensdag 
voornamelijk lesgeven aan de groepen 3, de 
andere dagen ben ik bezig met het geven van 
RT en invallen in klassen waar nodig.  
Ik heb er ontzettend veel zin in! 
 
Tot snel!   
Lisanne" 
 
 
 
 

gemaakt door 

Ahmed uit 1/2C 



 
Rots en Watertraining groepen 3/4 en 5/6 
Na de kerstvakantie start Kaliber weer met 
Rots en Watertrainingen. Ditmaal voor 
leerlingen uit de groepen 3/4 en 5/6 op de 
donderdagmiddagen. Voor meer informatie en 
de wijze van aanmelden verwijzen wij u naar 
de bijlage. Let op: u kunt uw kind tot en met 
19 december aanmelden. 
 
 
Kerstborrel 
Beste ouders van de Piet Hein,  
De Ouderraad nodigt u van harte uit op de 
kerstborrel op woensdag 21 december.  
U bent welkom van 17u –18.30u voor een 
verwarmend drankje. Hapjes mogen zelf 
worden meegenomen.  
De borrel is op het parkeerterrein, tussen de 
gebouwen van Schaep 7 en Schaep 2.  
Wij hopen u allen te zien!  
 
De OR van de Piet Hein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstkoren 
Woensdagochtend 7 december stond op alle 
locaties een Kerstkoor. Leerlingen uit de 
bovenbouw zongen voor de start van de 
lessen diverse kerstliedjes, waaronder 
natuurlijk Jingle Bells. Het klonk geweldig! 
Heeft u het gemist? Op woensdag 21 
december treden de leerlingen nog een keer 
op.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaatsen groepen 3 
Sommige kinderen vonden het schaatsen nog 
een beetje moeilijk. Dus 
gingen ze met een 
zeehond dat is een 
steuntje schaatsen. Maar 
ze vielen wel een beetje 
vaak. En kinderen helpen 
elkaar gelukkig ook. 
 
Alex de Waal, groep 3B 
 
  
 

 
Sinterklaas op de piet Hein 
Ook dit jaar is Sinterklaas weer op de Piet 
Hein langs geweest. 
Het was een groot feest! 
 
Op de motor kwam hij aan. 
Vanuit de verte kon hij de kinderen al zien  
staan. 
 
Met veel liedjes werd hij ontvangen. 
Daarna kon hij door de gangen. 
 
De Sint zag de kinderen van groep 1 t/m 4 
Al dansend en springend van plezier. 
 
 
 
 
 
 

gemaakt door 

Floris uit 1/2C 



De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben erg  
hun best gedaan. 
De pieten zagen mooie surprises staan. 
 
Voor iedereen was er een cadeautje van de  
Sint, 
Omdat hij iedereen aardig vindt.  
 
Lieve Sint, tot volgend jaar. 
Dan staat de Piet Hein weer voor u klaar.  
 
Groeten van de Sintcommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevonden voorwerpen 
Voor de kerstvakantie zullen alle gevonden 
voorwerpen van de Schaepmanlaan 7, 5 en 2 
die niet door de eigenaar zijn opgehaald, 
worden geschonken aan een goed doel. U 
heeft tot en met 22 december de 
gelegenheid om het verloren kledingstuk, 
fietssleutel of haarband van uw kind er 
tussenuit te halen. 
 
 
 
 
 


