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Belangrijke data maart en april 
 
Maart 
23       Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
April 
12       Lenteontbijt 
17      2

e
 Paasdag, alle leerlingen vrij 

18 t/m 21   Groepen 1 /m 4 vrij 
18 t/m 20   Cito eindtoets groepen 8 
21       Koningsspelen groepen 5 t/m 8 
24 t/m 28   Meivakantie, alle leerlingen vrij 
 
 
 

 
Internetgebruik thuis/digipesten 
Veel kinderen maken gebruik van een of 
meerdere vormen van  social media (FB, 
Whatsapp, Instagram etc.). Meestal gaat dit 
goed, maar het komt ook voor dat contacten 
ontaarden in digitaal pesten of ander 
ongewenst gedrag. 
 
 
 
 
 
 
 
Op school worden wij steeds vaker 
geconfronteerd met de gevolgen van hetgeen 
kinderen in hun vrije tijd doen op social media.  
Wij doen er alles aan om pesten tegen te 
gaan: bijvoorbeeld door preventieve 
Kanjerlessen, door te signaleren en -indien 
nodig-  door maatregelen te nemen 
(pestprotocol).  
Pesten is van alle tijden. Bij digitaal pesten of 
cyberpesten heeft het terrein zich verplaatst 

naar internet en daardoor is het voor school 
moeilijker te signaleren en te voorkomen. Het 
blijkt uit onderzoek dat kinderen die 
pesten/plagen via internet vaak 'gewoon' 
grappig vinden en/of zich onvoldoende 
realiseren dat hetgeen zij plaatsen als 
pestgedrag kan worden ervaren. Soms durven 
ze meer vanachter een computer (je kunt de 
ander niet zien). Soms wanen ze zich 
anoniem. Totdat het naar buiten komt of dat 
ze het zelf overkomt. 
 
Natuurlijk zullen wij op school het social media 
gedrag met de kinderen bespreken, maar om 
ongewenst gedrag te voorkomen hebben wij 
uw hulp nodig. Een  belangrijk advies dat wij 
(en de deskundigen) u hierin kunnen geven is: 
houd toezicht op wat uw kind met behulp 
van internet doet. Maak afspraken en 
bespreek geregeld het social media gebruik. 
Voor handige tips, informatie per onderwerp 
en leeftijdscategorie kunt u terecht op de 
website:www.mijnkindonline.nl 
 
 

 
 
 
Om specifiek het onderwerp digipesten te 
bespreken voeg ik een link toe waarin u een 
brochure kunt downloaden om social media 
gedrag op een positieve manier te bespreken. 
Met deze brochure willen stichting Kennisnet 
en ECP ouders en leerkrachten helpen om 
omgangsvormen op social media 
bespreekbaar te maken, thuis en in de klas. 
"Hoe zorg je dat social media gedrag niet uit 
de hand loopt?” Niet door kinderen alleen 
maar te vertellen dat ze niet online mogen 
pesten, maar vooral door te praten over wat 
goed gedrag op internet is.   
https://www.digivaardigdigiveilig.nl/images/upl
oads/img/Digitaal_Pesten.pdf   
  
Dit onderwerp is ook besproken met de 
ouderraad van de Piet Hein.  
Gezien het feit dat het internet en social 
media  gebruik van hun kinderen bij veel 
ouders leeft, gaan we nog dit schooljaar 
proberen hierover een voorlichtingsavond te 
organiseren.  

http://www.mijnkindonline.nl/
https://www.digivaardigdigiveilig.nl/images/uploads/img/Digitaal_Pesten.pdf
https://www.digivaardigdigiveilig.nl/images/uploads/img/Digitaal_Pesten.pdf


Ik wil een prentenboek! 
Om de geletterdheid van jonge kinderen te 
bevorderen komt de stichting ‘Geef Mij Maar 
Een Boek!’ met een mooi initiatief. De stichting 
wil elk voorjaar een prachtig, klassiek, 
gebonden prentenboek aanbieden voor maar 
2 euro. Vanaf 7 april a.s. is het eerste boek 
van de serie Ik Wil Een Prentenboek! te koop 
bij de boekhandel:  ‘De Gruffalo van Julia 
Donaldson en Axel Scheffler. 
 
Doppen sparen voor een geleidehond 
Iedereen heeft ze thuis: plastic doppen en 
deksels van bijvoorbeeld frisdrankflessen of 
pindakaaspotten.  Van 20 maart tot 20 mei 
2017 kunnen de leerlingen van de Piet Hein 
deze doppen en deksels sparen om zo bij te 
dragen aan het opleiden van een 
geleidehond. Voor meer informatie vindt u via 
deze link: https://www.geleidehond.nl/steun-
ons/acties/doppen-sparen/  
Vanaf 20 maart zal bij de ingang van de 
Schaepmanlaan 7 een bak staan waarin de 
doppen geponeerd kunnen worden. Graag de 
doppen/deksels schoon en droog inleveren, 
zonder metaal, karton of een rubberen rand. 
 
Nieuw speelmateriaal 
Afgelopen woensdag werd het nieuwe 
speelmateriaal geleverd. Bij hoge uitzondering 
mochten de groepen 1/2 de nieuwe fietsen 
even uitproberen in de gang. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleutermusical 
 
Beste ouders van de groepen 2, 
 
Inmiddels een traditie geworden: onze 
kleutermusical komt er weer aan! Op 
maandag 22 mei, dinsdag 23 mei en 
woensdag 24 mei zult u uw kind kunnen 
bewonderen als sprookjesfiguur in een echte 
musical, in een echt theater.  
Net als vorig jaar zijn wij welkom in het 
Amstelveense Poppentheater om daar met 
steun van een  professionele licht- en 
geluidstechnicus onze muzikale kunsten te 
laten zien. Hoe geweldig is dat?  
De kinderen hebben er in elk geval al heel erg 
veel zin in. 
Omdat de kinderen de volgende dag gewoon 
op school verwacht worden, zijn de 
aanvangstijden vroeg in de avond: om 17.00 
is er inloop en om 17.30 begint de 
voorstelling.  
Uit ervaring weten wij, dat het voor heel jonge 
broertjes of zusjes geen pretje is om een uur 
bij zo 'n voorstelling te zijn. Wij vragen u 
daarom dringend om kinderen jonger dan 3 
jaar niet mee te nemen naar de voorstelling. 
De kinderen mogen elk drie uitnodigingen 
geven aan hun ouders of andere 
belangstellenden. Om redenen van 
brandveiligheid moeten we erg streng zijn in 
het aantal bezoekers, dus echt niet meer dan 
drie toeschouwers per kind. Omdat we met 
zoveel kleutergroepen zijn, zijn de groepen 
verdeeld over drie avonden: 
Op maandag 22 mei zijn de groepen 2A en 2B 
aan de beurt, op dinsdag 23 mei de groepen 
2D, 2E en 2G, en op woensdag 24 mei de 
groepen C en F 
 
Om de voorstelling mogelijk te maken hebben 
we natuurlijk veel hulp nodig, voor het maken 
van het decor tot en met het inoefenen van 
tekst en liedjes. Op woensdag 22 maart, 
vrijdag 31 maart, vrijdag 7 april en woensdag 
12 april vanaf 13:00 hebben we in elk geval al 
middagen gepland om aan het decor te 
werken. Geeft u zich vast op bij uw 
groepsleerkracht? Voor verdere hulp zult u 
worden benaderd door uw groepsleerkracht. 
 
Wij hopen u allemaal te zien bij onze vrolijke 
voorstelling.  
 
De onderbouwleerkrachten 

https://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen/
https://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen/


Goede doel AFRIKA 
 
Beste ouders, 
 
Wij hebben laatst gehoord dat er een hele 
grote hongersnood is in Afrika. Het is de 
grootste hongersnood sinds de 2e 
Wereldoorlog. Wij vonden dat zo erg dat we 

een actie wilden bedenken. Daarom 
gingen we langs alle groepen (5 t/m 
8) om te vragen of ze mee wilden 
doen. Ze konden bijvoorbeeld 
‘heitje voor een karweitje’ doen of 
geld geven. Volgende week vrijdag 
halen wij het op bij de mensen die 
meedoen en brengen we het zelf 
naar giro 555 in Haarlem. 
 
Groetjes, Farah Kada en Zoë 
Wainstein uit groep 8 
 

 
De schoolbibliotheek 
Wat is het toch leuk om de kinderen van alle 
groepen op woensdag naar de bibliotheek te 
zien gaan. Vaak zien we ze al lezen in hun 
nieuwe boek als ze weer terug naar de klas 
lopen. Gelukkig zijn de leerkrachten zo slim 
om nog wat extra boeken mee te nemen voor 
het geval dat de boeken sneller uitgelezen zijn 
dan gedacht. Ook tussen de kinderen wordt er 
veel gewisseld van boek.  Ze lezen echt graag 
en het is zo ontzettend belangrijk dat ze dat 
leuk blijven vinden. Wist u dat de 
woordenschat van kinderen die veel lezen 
aanmerkelijk groter wordt?  
En wat zou het mooi zijn, als we nog meer 
dagen open konden zijn, zodat we de 
kinderen nog beter kunnen helpen met het 
kiezen van boeken. Maar daar hebben wij uw 
hulp bij nodig.   
De bibliotheek is open op woensdag, zoals 
gezegd, maar een hele woensdagochtend 
helpen is wellicht wat veel. Een uurtje hulp is 
natuurlijk net zo welkom als drie uurtjes en 
eens in de paar weken is ook al geweldig. 
Geeft u zich op bij t.kroes@obs-piethein.nl, of 
bij  b.deroode@obs-piethein.nl. En geeft u 
vooral ook aan of u op andere dagen 
beschikbaar kunt zijn. 
Misschien zijn er wel nieuwe ouders op school 
die het ook leuk vinden om mee te helpen bij 
de enthousiaste bibliotheekouders die we nu 
al hebben. Overigens zijn ook grootouders 
van harte welkom om te helpen.  

Kom helpen bij een van de belangrijkste 
activiteiten op school, de zorg voor mooie 
boeken in een mooie bibliotheek en zie daar 
al die enthousiaste lezertjes.  
 
De bibliotheekcommissie 
 

 
 
 
 
Heeft u ‘talent op vrijdag’? 
De moeder van Pier uit groep 5 geeft tijdens 
‘talent op vrijdag’ aan de kinderen van de 
bovenbouw (die dit graag willen) zangles. 
Heeft u ook een talent wat u op de 
vrijdagmiddag aan de kinderen zou willen 
overbrengen, laat het ons dan weten. 
Misschien dat we iets kunnen organiseren. 
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