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Belangrijke data 
 
 
April 
  9      Start IPC 3

e
 periode groepen 3 t/m 8 

17 t/m 19   Cito-eindtoets groepen 8 
20      Koningsspelen 
23      Kleutermusical 2B, 2E en 2G 
24      Kleutermusical 2A en 2D 
26      Kleutermusical 2C en 2F 
27      Koningsdag, alle leerlingen vrij  
30      Start meivakantie 
 
Mei 
t/m 4      Meivakantie, alle leerlingen vrij 
7 t/m 11    Groepen 1 t/m 4 vrij 
  7      MR-vergadering 
  7      OR-vergadering 
  9      Bezoek bibliotheek groepen 6A en 6B 
10      Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij 
13      Moederdag 
15      Schoolreisje groepen 3 t/m 7 
16      Bezoek bibliotheek groepen 7B en 7C 
21      2

e
 Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

22      Studiedag, alle leerlingen vrij 
24      Fiets praktijkexamen groepen 7 
29      Start avondvierdaagse  
    
 
Bijlage:      Open dag Platform-C 
                   

 
It is a girl! 

Op 27 maart is juf 
Mandy bevallen van een 
wolk van een dochter, 
Eline. Ruben is apetrots 
op zijn kleine zusje. 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen 2018 
Op vrijdag 20 april a.s. vinden de  
Koningsspelen plaats, georganiseerd door de 
Krajicek Foundation en de Johan Cruyff 
Foundation. De Piet Hein doet ook dit jaar 
weer mee. De groepen 3 t/m 8 krijgen een 
sportief programma aangeboden, de groepen 
1/2 doen een dansje. 
Het ontbijt wordt, net als voorgaande jaren, 
door supermarkt Jumbo aangeboden. Het is 
voor het eerst dat het Koningsontbijt voor en 
door kinderen is samengesteld. Jumbo's Raad 
van Kinderen heeft meegedacht met de 
inhoud van het Koningsontbijt, in lijn met de 
richtlijnen van de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum. 
Tijdens het ontbijt kijken we naar de opening 
van de Koningsspelen en zullen de groepen 
op het lied van Kinderen voor Kinderen 
genaamd Fitlala meezingen en dansen.  
Na het ontbijt volgt het sportieve programma. 
Voor de groepen 3 en 4 zijn er spelletjes in de 
gymzaal van de Schaepmanlaan. Voor de 
groepen 5 tot en met 8 zijn er spelletjes in de 
gymzaal en op het schoolplein van de 
Wibautlaan. 
Wij moedigen de kinderen aan zoveel mogelijk 
oranje gekleed naar school te komen. De 
kinderen krijgen allemaal een oranje 
verrassing mee naar huis. 
 
Wij kijken uit naar een gezellige en sportieve 
dag. 
 
 
Studiedag  
Afgelopen dinsdag heeft het team een 
studiedag gehad. Deze studiedag stond voor 
de groepen 3 t/m 8 in het teken van 
coöperatieve werkvormen en IPC. Coöperatief 
leren heet ook wel samenwerkend leren. 
Bij coöperatief leren gaat het om de 
samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt 
gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, 
waarbij kinderen in heterogene tweetallen of 
groepjes werken.  Dit is een belangrijke 
vaardigheid voor IPC.  

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
https://wij-leren.nl/cooperatief-leren.php
https://wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen-artikel.php


De leerkrachten van de groepen 1/2  hebben 
het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem 
“KIJK” verder besproken en het daarnaast 
uitgebreid gehad over doelen in een 
beredeneerd aanbod.  
 
 
 
 
 
Even voorstellen 
Beste leerlingen, ouders en leerkrachten, 
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen aan 
jullie. Ik ben Fenna Buijs en ik werk sinds 
vrijdag 16 maart iedere vrijdagochtend op de 
Piet Hein als dyslexiebehandelaar. Ik kom 
namens het IWAL om ondersteuning te 
bieden aan een aantal leerlingen uit de 
bovenbouw. Je kunt mij vinden in de RT 
kamer (waar Lilian normaal zit). 

 
Met vriendelijke groet, 
MSc. Fenna Buijs, Orthopedagoog 
Werkdagen: woensdag (vestiging) en 
vrijdag (Piet Hein) 
info@iwal.nl Secretariaat: 020-4369470  

 

 

 
Schoolvakanties 2018-2019 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
schoolvakanties voor onze regio (Noord). De 
extra dagen, zoals bijvoorbeeld de 
studiedagen, moeten nog in de MR worden 
vastgesteld. 
  
Herfstvakantie 2018 
20 t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie 2018 – 2019 
22 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 2019 
16 t/m 24 februari 2019 
Meivakantie 2019 
27 april t/m 5 mei 2019 
Zomervakantie 2019 
13 juli t/m 25 augustus 2019 
 
 
Schoolvoetbal 2017-2018 
De meiden hebben hun eerste regenachtige 
en af en toe met hagel gepaard gaande 
voetbalmidddag erop zitten. Afgelopen 
woensdag trapten zij af in het door de KNVB 
georganiseerde schoolvoetbaltoernooi 2018. 
Helaas verloren ze de eerste wedstrijd met 0-

6. De tweede wedstrijd werd met 4-2 
gewonnen en de derde wedstrijd eindigde 
gelijk, in 3-3. Op naar de volgende wedstrijden 
met hopelijk wat minder regen en meer zon. 
 
Goed gedaan meiden! 
 
Joost (vader van Elisa) en Chantal (moeder 
van Romy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open dag Platform-C 
Platform C - met Muziek- en Dansschool 
Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en 
Kunstuitleen Amstelveen onder één dak - zet 
tijdens de Open Dag op zaterdag 7 april 2018 
voor iedereen haar deuren wijd open. In de 
bijlage treft u informatie aan over de 
activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@iwal.nl

