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Belangrijke data juni en juli 
 
Juni 
  1      Laatste dag avond4daagse 
  5      2

e
 Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

  6      Studiedag, alle leerlingen vrij 
  7      Sportdag groepen 1/2 en 3 
14 t/m 16   Kamp groepen 8 
18      Vaderdag 
19      Groepen 1/2 naar Poppentheater 
19      MR-vergadering 
19      OR-vergadering 
 
 
Juli 
  7      Pleinfeest 
10      Rapporten mee 
12 tm 14    10-minutengesprekken op verzoek 
18      Afscheidsavond groepen 8 
20      Groepen 1 t/m 4 vrij vanaf 12.15 uur 
21      Groepen 1 t/m 4 vrij 
21      Groepen 5 t/m 7 vrij vanaf 12.00 uur 
 
Bijlage:      Vakantierooster 
 
 

 
 
CITO- eindtoets 
In april heeft groep 8 de Cito-eindtoets 
gemaakt.  De leerlingen hebben inmiddels  
hun score ontvangen. De resultaten van de 

individuele leerlingen kwamen in het 
algemeen goed overeen met het advies voor 
het VO en waren in sommige situaties zelfs 
boven verwachting. De Piet Hein scoorde ook 
dit jaar weer ruim boven het landelijk 
gemiddelde. We hebben een schoolscore 
behaald van 539,5 terwijl het landelijk 
gemiddelde 535,1 bedraagt.   
 
 

 

 
Uitleg vakantierooster 
Bij deze nieuwsbrief vindt u het 
vakantierooster. Voor de vakanties volgen wij 
de algemene richtlijnen. Doordat de kinderen 
in de onderbouw 880 uur op jaarbasis naar 
school moeten en de bovenbouw 1000 uur, 
zijn er naast de vakanties  nog een aantal  
vrije dagen door het schooljaar heen. Het 
rooster dient aan de door OC&W opgestelde 
regels te voldoen en wordt uiteindelijk 
vastgesteld in de MR. Het rooster is een 
compromis tussen schoolbelangen enerzijds 
en ouderbelangen anderzijds.  
 
 
Heeft u onze school app al gedownload? 
Onze school heeft een app die het mogelijk 
maakt makkelijk informatie over de school te 
bekijken. U kunt deze op de smartphone 
installeren door naar Google Play (android) of 
naar de App store (apple) te gaan. Als u zoekt 
op schoolsunited zie je de SchoolApp. U dient 
dan eenmalig de url www.obs-piethein.nl in te 
geven, waarna u de App kunt gebruiken. 
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Allerlaatste mogelijkheid 
Voor het schooljaar 2017-2018 wordt de 
kalender alleen op verzoek uitgereikt. Bent u 
geïnteresseerd, dan kunt u dit voor 3 juni a.s. 
aangeven via: i.vanolphen@obs-piethein.nl  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Workshop Eerste Hulp aan Kinderen 
Op 12 mei jl. heeft een aantal leerkrachten de 
workshop Eerste Hulp aan Kinderen gevolgd. 
Naast een stukje theorie werd ook geoefend 
met bijvoorbeeld het aanleggen van verband 
bij verschillende wonden. Ludo, Alexandra, 
Stephanie, Judith, Nynke, Pamela, Brigit, 
Maureen, Michelle, Marga, Iris, Anouk, 
Lisanne en Joselien hebben de workshop met 
succes afgesloten. 
 
 
Ouderportaal ParnasSys 
Vanaf maart 2017 kunnen ouders via het 
Ouderportaal van ParnasSys de gegevens en 
toetsen van hun kind(eren) bekijken. Mocht u 
zich nog niet voor het Ouderportaal hebben 
aangemeld, dan kunt u via Inge van Olphen 
van de administratie een link opvragen. Het e-
mailadres is: i.vanolphen@obs-piethein.nl 

 

 

    

 
 
JONGleren in het verkeer 
Aankomende weken werken de 
kleutergroepen aan het project JONGleren in 
het verkeer, over verkeersopvoeding van 
kleuters. 
Met veel plezier nodigen wij u uit voor een 
ouderbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 14 juni van 8.45 tot 10.00 
op de zolder van Schaepmanlaan 2. Op het 
prikbord bij het lokaal van uw zoon /dochter 
hangt een intekenlijst waarop u zich kan 
inschrijven. 
 
Wat kunt u verwachten? 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen ouders met 
elkaar praten over hun rol in de 
verkeersopvoeding van kinderen, kunt u uw 
kennis testen en krijgt u praktische informatie 

over verkeersopvoeding en veilig vervoer van 
kinderen.  
De leerkrachten zullen op verschillende 
momenten foto’s maken van de 
verkeersactiviteiten waarmee de kinderen 
gaan werken. Deze foto’s zullen tijdens deze 
bijeenkomst vertoond worden.  
 
De leerkrachten van de onderbouw 
 
 

 
 
Verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7 hebben dit 
schooljaar de wisseltrofee Verkeersexamen 
van wethouder Brandes uitgereikt gekregen, 
omdat zij dit examen het beste gemaakt 
hebben van alle deelnemende Amstelveense 
basisscholen. Gefeliciteerd, goed gedaan.  
 
 
Reminder: Pleinfeest  7 juli 2017 
Voor ons spetterende pleinfeest zijn wij op 
zoek naar: 
 
 
 
 
 
 
We hebben veel hulp nodig van ouders bij 
bijvoorbeeld het begeleiden van de spelletjes 
en het op- en afbouwen. Meld je zo spoedig 
mogelijk aan bij de pleinfeestcommissie via 
deze link:  

https://docs.google.com/forms/d/1OG4kTJa7S

bMedX_NdT9-

Ll9tvKd7N2oXuooOSIm0MT4/viewform?edit_

requested=true 

 
Cadeaus  
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Omdat kinderen het leuk vinden om iets te 
winnen, organiseren we weer een loterij. Voor 
de cadeaus zijn we afhankelijk van jullie 
giften. Denk hierbij aan speelgoed, 
kinderboeken of spelletjes, maar ook aan 
diner- of kappersbonnen. Heb je iets leuks in 
de aanbieding voor de loterij, laat het ons 
weten.  
Wij zoeken ook kleine cadeautjes voor de 
grabbelton en het touwtje-trekken. Nog 
spullen of prullen over van koningsdag? 
Kleine cadeautjes bij de boodschappen 
gekregen? Wij kunnen daar wel iets mee!  
 
Partytent gezocht 
Voor het pleinfeest zijn wij op zoek naar een 
grote partytent. Wie heeft er één te leen? U 
kunt mailen naar i.vanolphen@obs-piethein.nl 
 
 
Wijziging Schoolmelk 
Met ingang van het schooljaar 
2017-2018 gaat een aantal 
zaken rond Schoolmelk 
veranderen.  
De overheid wil kinderen stimuleren om 
gezond te eten en te drinken en geeft daarom 
sinds 1977 subsidie op Schoolmelkproducten 
zoals melk, chocolademelk en yoghurtdrank. 
Echter, per 1 januari 2017 is besloten om de 
subsidie alleen nog toe te wijzen aan halfvolle 
melk. Hierdoor zal Optimel uit het assortiment 
verdwijnen. De ouders met een Optimel-
abonnement ontvangen binnenkort een brief 
over deze wijzigingen en krijgen een aanbod 
om hun abonnement om te zetten naar 
halfvolle melk of te beëindigen. 
 
Omdat Optimel uit het assortiment verdwijnt, 
zal ook de vakantiemelk (langhoudbare 
Optimel voor de eerste dagen na de vakantie) 
stoppen.  
De eerste dagen na de vakantie krijgen de 
leerlingen dus geen schoolmelk! 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de 
subsidie op de halfvolle melk worden 
verhoogd, hierdoor zal ook de 
abonnementsprijs van Schoolmelk dalen. 
Naar verwachting zullen de ouders in juni 
hierover nader worden geïnformeerd. 
 
Normaal krijgt de school op donderdag 
Schoolmelk geleverd. Dit zou beteken dat na 
de vakantie de leerlingen pas op vrijdag voor 

het eerst weer schoolmelk kunnen drinken. 
Daarom zal met ingang van het nieuwe 
schooljaar de school op de dinsdag na alle 
schoolvakanties een extra levering ontvangen 
zodat de melk al op woensdag na de vakantie 
weer beschikbaar is. Dit betekent wel dat 
ouders op de maandagen en dinsdagen na 
een vakantie zelf voor drinken moeten zorgen. 
 
Team schoolmelk   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musical Sprookjes groep 2 
Na weken van oefenen was het afgelopen 
week zover. De musical van groep 2! De 
groepen 1 hebben eerst genoten van een 
prachtige voorstelling waarbij groep 2 voor de 
laatste keer kon oefenen. Deze generale 
repetitie vond plaats in het poppentheater 
zodat de acteurs en actrices precies wisten 
wat hen te wachten stond. Verspreid over 
maandag-, dinsdag- en woensdagavond 
hebben alle groepen een sprookjesachtige 
musical neergezet. Het was best wel een 
beetje spannend, maar iedereen heeft het 
ontzettend goed gedaan! 

 
 
Schoolreisje groep 3-4 
Op dinsdag 23 mei zijn de groepen 3 & 4 naar 
Drievliet gegaan. Met drie grote bussen 
vertrokken veel 
enthousiaste kinderen 
naar Drievliet. Daar 
aangekomen bleken we 
niet de enige school te 
zijn die voor dit leuke 
pretpark had gekozen. 
Maar de kinderen bleven 
vrolijk en zijn in 
verschillende attracties 
geweest, hebben een 
lekker patatje als lunch 
gegeten en hadden lol 
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met elkaar. Na afloop kregen ze nog allemaal 
een ijsje en stonden de bussen weer keurig 
op tijd klaar.  
 
Wij kijken terug op een gezellige, zonnige 
schoolreisje dag. Bij deze willen we ook alle 
ouders bedanken voor het begeleiden van 
een groepje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolreisje groep 5 t/m 7 
Op dinsdag 23 mei gingen de groepen 5 t/m 7 
op schoolreisje naar het Museon en het 
Omniversum. Groep 5 en 6 startten bij het 
Museon en groep 7 bij het Omniversum. 
Halverwege de dag lunchten we allemaal in 
de zon op het grasveld, kregen een ijsje en 
daarna wisselden de groepen om. In het 
Museon konden de kinderen zich vermaken 
bij ‘Move and play’ en ‘One planet’.  
Bij ‘Move and play’ was het één en al 
bewegen en spelen. De kinderen gingen actief 
aan de slag met onderdelen als zitvoetbal, 
lopen over een ‘hoog’ koord, samen stampen 
en zeilen door je stemgeluid.  ‘One planet’ is 
een leerzame tentoonstelling.  
De kinderen kregen hier een kaart met vragen 
erop over onderwerpen als duurzaamheid, 
discriminatie en vluchtelingen. Door hun 
mening over deze vragen/stellingen te geven, 
konden ze ontdekken wat voor persoon ze 
zijn. Bijvoorbeeld een natuurliefhebber of een 

mensenhelper. Ook hier 
konden de kinderen allerlei 
dingen doen zoals het laten 
uitbarsten van een vulkaan 
of spelletjes over 
duurzaamheid.  
 
Heel veel stoere kinderen 
hebben zelfs meelwormen 
geproefd! 
In het Omniversum konden 
de kinderen via een 
koepelscherm dat zo groot is 
als een half voetbalveld, 

kijken naar een film over de ruimte. Een 
spectaculaire ervaring waar veel meesters en 
juffen misselijk van werden! 
Het was een mooie geslaagde en leerzame 
dag! Dank aan de ouders die ons geholpen 
hebben. 
 
 
De groep 8 sportdag  
De groep 8 sportdag was op dinsdag 23 mei 
in het Wimbledonpark. We moesten er zelf 
naar toe fietsen. Als je er was dan kreeg je 
een OBS Piet Hein T-shirt. Toen gingen we in 
groepjes naar het welkomstpraatje. Daarna 
gingen we naar het eerste onderdeel. Het 
eerste onderdeel van mijn groepje was 
sprinten maar het andere groepje was 6 
minuten te laat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder waren er de volgende spellen: 
Opblaas hindernisbaan, Beeball, touwtrekken, 
memory, vier op een rij, Zweeds loopspel, 
balestafette, ijsco-estafette, goudroof en 
tipibal. 
 
Om 1 uur hadden we pauze en daarna gingen 
we weer verder met de sporten. helemaal aan 
het einde van de van de dag hadden we met 
alle scholen een estafette. De 10 snelste 
renden namens de school. Onze 
school werd 4de van de 17 scholen 
die meededen. Maar omdat de 
eerste plek werd gediskwalificeerd 
was onze school toch nog 3de 
geworden en konden we een beker 
in ontvangst nemen  
 
Lieke Hol uit 8A 
 
 



 
Bijna-ongeluk 
Onlangs vond er wederom een bijna-ongeluk 
plaats op het zebrapad van de 
Amsterdamseweg/Parklaan. Eén van de 
ouders had het kenteken van de auto 
genoteerd en aan ons doorgegeven. Wij 
hebben contact opgenomen met de wijkagent 
en hij zal de bestuurder aanspreken. De kans 
is groot dat deze alsnog een boete krijgt. 
Mocht u onverhoopt ook iets dergelijks 
meemaken, probeer het kenteken te noteren 
en meld het bij ons. 
 
 
Reminder: Lezen met de VakantieBieb-app 
Kinderen die gedurende de zomervakantie 
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus 
terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek 
blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze 
terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is 
vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app 
kan al ruim voor de zomervakantie worden 
gedownload.  

 


