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Belangrijke data 
 
September 
  3 1

e
 Schooldag 

11 Zing ‘es groepen 3, 5A en 5B 
17 Start IPC groepen 3 t/m 8 
18 Prinsjesdag 
18 Zing ‘es groepen 7 en 5C 
18 Informatieavond voor Engelstaligen 1/2 
(Information evening for English speakers)  
18 Informatieavond 1/2 
18 Informatieavond 5/6 
19 Informatieavond 3/4 
19 Informatieavond 7/8 
20 Schoolreisje groepen 1/2 
20 Brandoefening BB Schouwburg 
24 10-minutengesprekken overdracht/ 

kennismaken 
25 10-minutengesprekken overdracht/ 
 kennismaken  
25 Zing ‘es groepen 3, 5A en 5B 
26 Studiedag, alle leerlingen vrij 
27 10-minutengesprekken overdracht/ 
 kennismaken    
 
 
Bijlage: Gymrooster 
  

       

 

 
De Piet Hein is klaar voor de start!  
Het nieuwe schooljaar gaat starten. 
Maandag komen de kinderen weer naar 
school. Het team van de Piet Hein is 
afgelopen week al begonnen. We hebben 
de klassen en school ingericht en een 
interessante studiedag gehad in een 

regenachtig Egmond aan Zee. Kortom, we 
zijn er klaar voor! Dit jaar starten we met 
een aantal nieuwe gezichten in ons team, 
we heten Saska Meuleman (1/2E), Cecile 
Groot (5C), Michelle Winter (6C), Michelle 
Vis, Lotte Ernestus en Bente Bottelier 
(onderwijsassistenten) van harte welkom.  
 
De eerste dagen kunnen de ouders 
hun kind(eren) ook op de 
Wibautlaan in de klas brengen. 
Daarna vragen wij de ouders van 
de leerlingen van groep 5 t/m 
8  bij de ingang van de school 
afscheid te nemen van hun kind. 
Dit doen wij o.a. ook met het oog 
op het bevorderen van de 
zelfstandigheid van uw 
dochter/zoon. Alleen wanneer 
contact met de groepsleerkracht gewenst 
is of uw kind wil u eens iets laten zien in 
het lokaal, kunt u bij uitzondering 
meegaan naar binnen.  
We ontmoeten u in ieder geval graag op 
de informatieavond en zijn op school 
natuurlijk ook telefonisch 020 6416065  of 
via info@obs-piethein.nl bereikbaar.  
 
Met betrekking tot de veiligheid vragen wij 
u niet de Parklaan in te rijden, maar op 
Bolwerk te parkeren. Let u goed op bij het 
oversteken van de Amsterdamseweg. De 
drempels zijn door de gemeente 
verwijderd, maar er wordt gewerkt aan een 
andere oplossing (daarover meer elders in 
deze nieuwsbrief). We raden u aan om de 
route naar school voorafgaand en bij de 
start van het nieuwe schooljaar samen 
met uw kinderen naar school te fietsen of 
te lopen. Zo kunnen lastige 
verkeerssituaties worden geoefend zodat 
we kans op ongevallen verkleinen! 
 
Nu we als team klaar zijn met het inrichten 
van de klaslokalen en we de laatste 
puntjes op de “i” hebben gezet, kijken we 
uit naar een mooi nieuw schooljaar. We 
hebben er zin in en verheugen ons 
erop  om maandag weer lekker met de 
kinderen aan de slag te gaan. 
 
 
 
 
 

mailto:info@obs-piethein.nl


Schoolkalender 
In de loop van volgende week ontvangen 
de ouders die dit hebben aangegeven de 
nieuwe schoolkalender, met daarin de 
belangrijkste data en vrije dagen. Alle 
belangrijke data worden natuurlijk 2 
wekelijks in de nieuwsbrief gezet en staan 
binnenkort op de website. 
 
 
Wet op de privacy 
Op het inschrijfformulier heeft u 
toestemming gegeven voor het wel of niet 
gebruiken van foto’s op de website. In de 
komende nieuwsbrief vragen wij alle 
ouders opnieuw of zij toestemming geven 
voor het gebruik van foto’s voor de 
website, nieuwsbrief, kalender, schoolgids 
en andere schooldocumenten.  
In verband met deze wet zullen er ook 
geen leerlingenlijsten meer worden 
verstrekt. De namen van de klasgenootjes 
van uw kind(eren) kunt u zien via het 
Ouderportaal van Parnassys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situatie oversteek Amsterdamseweg 
Begin februari van dit jaar heeft er een 
ongeval plaatsgevonden op de oversteek 
van de Amsterdamseweg, ter hoogte van 
de Parklaan. Naar aanleiding van dit 
ongeval zijn de gemeente en de school in 
gesprek gegaan om te kijken naar 
verkeersmaatregelen die op korte termijn 
konden worden uitgevoerd. Er is toen voor 
gekozen twee drempels te plaatsen en 
een knipperbol, welke knippert wanneer 
een voetganger op de knop drukt voor het 
oversteken. Automobilisten worden op 
deze manier extra geattendeerd op 
overstekende voetgangers. Al snel na het 
plaatsen van de drempels kwamen er 
vragen binnen van omwonenden. Zij 
ervaarden geluidsoverlast en trillingen. 
Naar aanleiding van deze vragen is er een 
geluids- en trillingsonderzoek gehouden 
door een extern bureau. De  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geluidsoverlast bleek de maximale norm te 
overschrijden. Reden om in overleg met 
de school de drempels weer weg te halen 
en acties in te zetten gericht op 
alternatieve verkeersmaatregelen.  
 
Om de oversteek extra onder de aandacht 
van automobilisten te brengen is 
markering aangebracht ter hoogte van de 
oversteek. Ook is het gebied gemarkeerd 
met schoolzone. De politie heeft 
toegezegd gedurende de eerste 
schoolweek hier ook extra op te 
controleren op snelheid.  De komende 
periode monitort de gemeente de effecten 
van de markering in combinatie met 
knipperbol. In de tussentijd onderzoekt de 
gemeente welke extra maatregel de 
verkeerssituatie bij de verkeersoversteek 
kan optimaliseren.  Uitgangspunt is een 
veilige oversteek voor kinderen waarvan 
omwonenden zo min mogelijk overlast 
ervaren.  
 
 
Rapporten/IPC-mappen  
Kort voor de zomervakantie zijn de 
rapporten en IPC-mappen aan de 
leerlingen meegegeven. Wij vragen wij u 
de mappen deze week weer in te leveren 
bij de leerkracht van uw kind.  
 

 

Informatieavonden  
Uw kind start dit schooljaar in een nieuwe 
groep met een nieuwe leerkracht en 
nieuwe lesstof. Om u goed te informeren, 
houden wij in de derde schoolweek na de 
grote vakantie een informatieavond.  



Op deze avond kunt, in het lokaal van uw 
kind, kennismaken met de leerkrachten en 
krijgt u uitleg over de vakken, de 
methoden, de werkwijze en specifieke 
wetenswaardigheden van dat leerjaar.  
Wij hebben hiertoe de volgende indeling 
gemaakt: 
 
Datum  Aanvang  Groepen  

18 sept. 

18 sept.  

18:30u 

19:00u  

1/2  

1/2 

18 sept.  20:15u  5/6 

19 sept.  19:00u  3/4 

19 sept.  20:15u  7/8 

 

The information evening at this time is 
only for English-speaking parents and 
takes place in the classroom of group 3A 
on the ground floor of the Dr. 
Schaepmanlaan 5. At 19:00h they can join 
the group of their child to meet the other 
parents and the teacher of the class. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gymlessen 
Om hygiënische redenen is het dragen 
van gymnastiekkleding tijdens de lessen 
verplicht. Daarnaast is het noodzakelijke 
dat uw kind in het bezit is van 
sportschoenen die alleen tijdens de lessen 
gebruikt worden. Het gebruik van 
sportschoenen is met het oog op de 
veiligheid absoluut noodzakelijk.  
Kinderen die geen gymnastiekkleding 
en/of sportschoenen bij zich hebben 
mogen NIET deelnemen aan de 
gymnastieklessen.  
Voorafgaande aan elke les wordt de 
kinderen gevraagd alle voorwerpen die 
tijdens het sporten gevaar kunnen 
opleveren voor anderen of henzelf zoals 
horloges, kettingen etc. in te leveren bij de 
leerkracht.  
In ieder geval aan het einde van de 
schoolweek gaat de gymnastiekkleding 

mee naar huis om gewassen te worden. 
Alle ouders wordt dringend gevraagd de 
sportkleding van een naam te voorzien en 
in een aparte tas mee te geven.  
 
Voor de leerlingen uit de groepen 1/2 is 
aparte gymnastiekkleding niet nodig. Wel 
vragen wij u om uw kind 
gymnastiekschoenen met klittenband of 
een instapmodel mee te geven in plaats 
van schoenen met veters. Balletschoenen 
zijn niet geschikt voor gebruik tijdens de 
lessen. De schoenen blijven op school.  
 
Op de eerste schooldag hebben de 
volgende groepen gym: de groepen 6 en 
7. 
 
In de bijlage treft u het gymrooster aan. 
 
 
Hoofdluis  
Vooruitlopend op de start van het nieuwe 
schooljaar verzoeken wij u uw kind(eren) 
te controleren op hoofdluis.  
 
 
Schoolmelk  
Vanaf woensdag is er weer schoolmelk 
beschikbaar voor de abonnementhouders. 
Dit betekent dat ouders voor komende 
maandag en dinsdag zelf voor drinken 
moeten zorgen.  
 

Wij wensen iedereen 

een leerzaam en 

succesvol schooljaar 

toe! 

Het team van obs Piet Hein 

 


