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* Start nieuwe IPC-units 
* Sportdag groepen 1-2-3 woensdag 7 juni 2017 
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* Circus programmeren 
* Koningsspelen 
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* Reminder: Doppen sparen voor een geleidehond 
* Leden Spellencommissie gezocht 
 
 
Belangrijke data april en mei 
 
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 
 
Mei 
1      Studiedag, alle leerlingen vrij 
2      MR-overleg 
2      OR-overleg 
5      GEWONE LESDAG! 
14      Moederdag 
23      Schoolreisje groepen 3 t/m 7 
23      Gemeentelijke sportdag groepen 8 
25      Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij 
26      Studiedag, alle leerlingen vrij 
30      Start Avond4daagse 
 
 

 

 
 
Gemeenschappelijke MR  
Naast de Medezeggenschapsraad van de Piet 
Hein is er ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) op 
bovenschools niveau. Elke school binnen 
Amstelwijs is met twee personen 
vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en 
een leerkracht). De GMR heeft advies- en 
instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid 
dat alle scholen van Amstelwijs 
betreft/aangaat. 
  

Aan het eind van het schooljaar ontstaat er 
een vacature in de oudergeleding voor de Piet 
Hein en we zijn nu op zoek naar een nieuwe 
kandidaat die hierin de Piet Hein wil 
vertegenwoordigen. De GMR komt zeven keer 
per jaar bij elkaar. Meer inhoudelijke 
informatie kunt u vinden op de website, 
http://www.amstelwijs.nl/GMR. 
  
Aanmelden kan op mr@obs-piethein.nl  
We hopen snel een enthousiaste kandidaat te 
vinden zodat we een goede overdracht 
kunnen doen. 
 
Mocht iemand vragen hebben over de GMR, 
dan kan er altijd contact worden opgenomen 
met iemand uit de MR. 
  
Thijs van Wetten, voorzitter MR 
 
 
Getrouwd 
Op vrijdag 24 maart jl. trouwde juf Iris met 
haar Sebastiaan. Voordat zij elkaar het ja-
woord gaven, brachten zij een bezoek aan 
groep 1/2F, de klas van juf Iris. In een grote 
limousine kwamen zij aan. De juf zag er zo 
mooi uit dat de kinderen er helemaal stil van 
waren. Over de rode loper en onder feestelijke 
hoepels door gingen ze naar de klas. Op het 
schoolplein werden ze toegezongen door alle 
kleutergroepen. Natuurlijk ontbrak ook ‘de kus’ 
niet.  
 

 

http://www.amstelwijs.nl/GMR
mailto:mr@obs-piethein.nl


Start nieuwe IPC-units 
Vanaf woensdag 5 april beginnen we met een 
nieuwe periode IPC. Deze periode zal 10 
weken duren.  
 
We gaan met de volgende units aan de slag: 
Groep 3-4: Vakantie 
Groep 5-6: Luchthavens 

Groep 7-8: De Vakantieshow 
 
Voor deze units hebben een groot aantal 
ouders hun hulp aangeboden. Zij zullen ons 
ondersteunen bij de start, hebben ons aan 
ondersteunend materiaal geholpen of zullen 
een gastles verzorgen. Via deze weg willen wij 
deze enthousiaste ouders alvast bedanken 
voor hun hulp. 
We kijken uit naar nieuwe leerzame weken 
met de kinderen! 
 
IPC Stuurgroep   
 
 
Sportdag groep 1-2-3 woensdag 7 juni 2017 

Save the date…… 
Wij zijn tijdens de sportdag op zoek naar 
sportieve vaders / moeders / opa’s / oma’s, 
die kunnen helpen bij een spelonderdeel of de 
catering. Binnenkort volgt er meer info over de 
inschrijving. 
 
De sportdagcommissie is tevens op zoek naar 
een kleine bus / vrachtwagen waarin met een 
personenrijbewijs (rijbewijs B) gereden mag 
worden. We willen de bus 
gebruiken om grote, 
zware spullen voor de 
sportdag te vervoeren 
van school naar het 
Broersepark. De sportdag is op woensdag 7 
juni. Mocht iemand via werk / privé over deze 
wagen beschikken, dan graag contact 
opnemen via de mail met Maureen 
m.heimans@obs-piethein.nl 
   
 
 
 

Bezoek van de heer Aussen 
Maandag 27 maart is in het kader van het 
Tweede Wereldoorlog project Dhr Aussen 
langs geweest om zijn ervaring als Joodse 
onderduiker te delen met groep 8. Hij 
benadrukt in zijn verhaal dat het heel 
belangrijk is dat deze vorm van discriminatie 
zich niet herhaalt.  
De 62 kinderen van groep 8 hebben anderhalf 
uur ademloos zitten luisteren naar zijn 
verhaal. De 91 jarige 
meneer Aussen is nu voor 
de 13e keer op de Piet Hein 
geweest om zijn verhaal te 
vertellen. Wij zijn heel blij 
dat de kinderen nog steeds 
een verhaal uit de eerste 
hand meekrijgen. En wij 
hopen dat meneer Aussen 
er volgend jaar weer zal zijn.  
 
Leerkrachten groep 8 
 
 
Circus programmeren 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 maart krijgen 
de kinderen van de groepen 6 en 7 een les 
programmeren. Deze les is ontwikkeld en 
wordt verzorgd door het ICT-adviesbureau 
Edicta. De hele groep krijgt een klassikale les 
van anderhalf uur. We konden kiezen uit 
verschillende activiteiten en hebben gekozen 
voor een activiteit met een 3D-printer. We 
hopen hiermee kinderen enthousiast te maken 
en te laten zien wat er allemaal mogelijk is 
met programmeren op school. In de volgende 
nieuwsbrief zal er verslag gedaan worden van 
deze activiteit.  
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Koningsspelen 
Vrijdag 21 april is het zover! De groepen 5 tot 
en met 8 van de Piet Hein doen mee aan de 
koningsspelen. De dag zal beginnen met een 
gezond koningsontbijt. De kinderen ontbijten 
met hun eigen leerkracht in de klas en kijken 
naar de opening van de koningsspelen. De 
energie die ze opdoen bij het ontbijt kunnen 
ze deze dag goed gebruiken, want op het 
schoolplein is een parcours van spelletjes 
uitgezet. De kinderen kunnen hier naar 
hartenlust sporten! Sportieve kleding is dan 
ook gewenst. Wij wensen de kinderen en de 
leerkrachten alvast heel veel plezier! 
 
Groeten van de commissie Koningsspelen 
 
 
Mooie prestatie 
Zoals u weet hebben vele landen in Afrika het 
moeilijk. Er is een actie gestart via giro555. 
Zoals we u vorige keer hebben verteld, zijn we 
langs de groepen 5 t/m 8 geweest om geld in 
te zamelen voor giro555. We hebben €1069,- 
opgehaald en we zijn super blij met het 
eindbedrag! Daarbij willen we alle kinderen 
die klusjes gedaan hebben of hun zakgeld 
ingeleverd hebben, heel erg bedanken voor 
hun bijdrage. We gaan het deze week storten!  
 
Groetjes Farah Kada & Zoe Wainstein uit 
groep 8!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reminder: Doppen sparen voor een 
geleidehond 
Iedereen heeft ze thuis: plastic 
doppen en deksels van 
bijvoorbeeld frisdrankflessen of 
pindakaaspotten.  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 vierwijzen wij u 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.  
 
 
Leden Spellencommissie gezocht 
Het organiseren van het Pleinfeest is op zich 
al een feestje, maar na 6 jaar gaat een aantal 
van ons er toch echt mee stoppen. We zijn 
daarom op zoek naar nieuwe leden, die dit 
jaar met de 'oudjes' meelopen en volgend jaar 
de organisatie samen met de rest op zich 
kunnen nemen. 
Wij zoeken een paar enthousiaste ouders 
die zich in willen zetten voor de 
spellencommissie van het jaarlijkse slotfeest, 
dit jaar op vrijdag 7 juli. Vind je het leuk om 
mee te denken, het feest kleur te geven of 
zelfs te verbeteren? Dan zoeken we jou! We 
vergaderen dit jaar maximaal nog twee keer. 
Verdere communicatie doen we via mail, 
telefoon of whatsapp.  
 
Aanmelden kan via Inge van Olphen of Jet 
Brinkers : smitbrinkers@gmail.com 
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