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Belangrijke data januari 
t/m 8      Kerstvakantie 
16 t/m 20   Adviesgesprekken groepen 8 
18      Start Nationale Voorleesdagen 
23      MR-vergadering 
23      OR-vergadering 
 
Bijlage:     Bedankbrieven goede doelen 

     
 

 
 

 
 
 
Bericht van de directie 
Beste ouders/ verzorgers, 
In de vorige nieuwsbrief meldde Juliska u dat 
zij een nieuwe uitdaging aangaat als directeur 
van de Violenschool in Hilversum. Ik betreur 
haar vertrek, maar was al langer op de hoogte 
van haar ambities. Ik wens haar dan ook veel 
succes in haar nieuwe functie. 
 
Met het vertrek van Juliska kwam de functie 
van adjunct directeur op de Piet Hein vacant. 
Dit betekende ook kansen voor de 
loopbaanontwikkeling van anderen. Er meldde 
zich dan ook een interne kandidaat. Na 
overleg met de bestuurder en 
medezeggenschapsraad is besloten om een 
procedure op te starten met enkel een interne 
kandidaat. 
 
 

Gisteren heeft de benoemingsadvies-
commissie bestaande uit: Bart Johannesma 
(MT), Danielle  Griffioen (PMR), Joy Ellen Bos 
(OMR), Cilia Verheggen (IB) en 
ondergetekende, met deze kandidaat een 
sollicitatiegesprek gevoerd.  
De benoemingsadviescommissie heeft een 
positief advies gegeven met betrekking tot 
benoeming van de kandidaat.  
 
Ik ben dan ook verheugd u te kunnen melden 
dat Vivian de Vries (leerkracht groep 6C, 
groep 1/2C  en onderbouwcoördinator) vanaf 
1 februari 2017 de nieuwe adjunct directeur 
van de Piet Hein zal zijn. 
Vivian heeft als bouwcoördinator bewezen 
leiding te kunnen geven aan een groep 
mensen en werd in deze rol door collega’s en 
ouders alom gewaardeerd. Ze is 
representatief en heeft een 
middenmanagement opleiding gevolgd. 
Verder kent zij de ontwikkelingen die de 
school doormaakt en deze worden met haar 
benoeming niet vertraagd.  
 
Haar benoeming heeft tot gevolg dat we intern 
moeten schuiven. Dit soort maatregelen zijn 
nooit plezierig voor de betreffende groep, 
maar zijn voor de organisatie noodzakelijk. 
Vanaf 1 februari zal derhalve juf Stephanie 
Zwiers de maandag en de dinsdag lesgeven 
aan groep 6C. De maand januari zullen we 
gebruiken om Stephanie goed in te werken in 
groep 6C en Vivian in te werken als adjunct 
directeur. De overdracht van de groep zal dus 
geleidelijk gaan. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd.  
 
Rest mij nog om ook Vivian en Stephanie veel 
succes te wensen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michel Houttuin, directeur 
 
 
Groepspagina op de website 
Graag wijzen wij u op de groepspagina’s op 
de website van school: www.obs-piethein.nl 
waar per groep berichten uit de klas staan. 
 
 
 
 

http://www.obs-piethein.nl/


Sponsorloop 
Vandaag hebben de leerlingen een brief 
meegekregen van Frans Cornet, directeur van 

Amstelwijs. Daarbij hebben zij ook 
een cadeautje ontvangen als dank 
voor het fantastische bedrag dat zij 
bij elkaar gerend hebben.   
 
 
In totaal hebben de scholen van 
Amstelwijs    € 60.000,00 
opgehaald, een geweldige 
prestatie! In het separaat gestuurde 
digiduifbericht treft u de 
bedankbrieven van de organisaties 
aan. 

 
 
Kerstkaartenactie 
Naar aanleiding van lessen over 
“onbaatzuchtigheid” kwamen de leerlingen en 
de juf uit groep 6A op het idee om 
kerstkaarten te maken voor ouderen. Ze 
hebben deze afgegeven bij wooncentrum 
Kastanjeflat, een wooncomplex voor senioren. 
Zowel telefonisch als via de mail hebben de 
bewoners ons laten weten erg blij te zijn met 
de ontvangen kaarten. 
 
 
Bericht van de verkeerscommissie  
Via onderstaande link ziet u het interview dat 
onlangs is opgenomen en uitgezonden bij 
RTVA, de lokale zender over het zebrapad 
kruising Amsterdamseweg/Parklaan. 
 
https://youtu.be/3fXejqGTdAk   
 
 
 

 

 

 

 

 

Het team van de Piet 

Hein wenst u gezellige 

feestdagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3fXejqGTdAk

