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Belangrijke data  
 
December  
  9 Afsluiting IPC 1e unit groep 7 
12 Kanjertheater groep 6A, 6B, 7B en 7C  
13 Afsluiting IPC 1e unit groep 8 
13 Kanjertheater groep 4 en 6C 
14 Biebbezoek 5C en 5D  
14 Kanjertheater groep 3 
15 Kanjertheater 1/2 A t/m D 
16 Kanjertheater 1/2 E t/m G 
16 Biebbezoek groep 6C 
19 Kanjertheater groep 5 
21 Kerstviering 
26 Kerstvakantie t/m 8 januari 
 
Januari 
  9 Weer naar school 
13 Biebbezoek groep 3 
16 MR-vergadering 
16 OR-vergadering 
18 Mad Science show groep 6 t/m 8 
23 Start definitieve adviesgesprekken groep 8 
23 Start Cito groep 3 t/m 7 
 
  

 
 
Lerarentekort en opvang bij ziekte van 
de leerkracht 
De school probeert zoveel mogelijk te 
anticiperen op de uitval van leerkrachten 
als zij kortstondig ziek zijn. Dit doen we met 
behulp van onze fantastische assistenten. 
Doordat zij al langer bij ons op school 
werken, kennen ze de kinderen en kunnen 
zij een groep overnemen. Natuurlijk heeft 
het inzetten van de assistenten gevolgen 
voor de werkdruk en interne processen, 
maar we stellen het opvangen van de 
groepen als prioriteit.  
Het is tot op heden gelukt om geen klassen 
naar huis te hoeven sturen. Misschien voor 
de Piet Hein een normale situatie, maar in 
onderwijsland een unicum. We hebben 
inmiddels te maken gekregen met 
langduriger uitval in twee groepen. Externe 

invallers hiervoor vinden, blijkt helaas niet 
mogelijk en dus hebben we voor een 
langere tijd een  interne oplossing 
gecreëerd. Dit heeft directe gevolgen voor 
de mogelijke inzetbaarheid bij kortstondige 
ziekte, omdat het aantal collega’s dat 
hiervoor beschikbaar is, nu elders is 
ingezet. Ook is de extra ondersteuning in 
met name groep 8 weggevallen en in groep 
6 en 7 minder geworden. Hiervoor zijn wij 
met kandidaten in gesprek. Mocht hierin 
een match mogelijk zijn, dan zal het ook 
nog wel even duren voordat zij in staat zijn 
om een groep over te nemen.   
We houden u op de hoogte van de 
personele ontwikkelingen en mocht u nog 
leuke leerkrachten kennen, dan horen we 
dat graag. Al eerder heeft het grote netwerk 
van ouders ons hierin een goede dienst 
bewezen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Michel Houttuin, directeur 
 
Kanjertheater groepen 8 en 7A 
De geplande voorstelling van het 
Kanjertheater voor de groepen 8 en 7A op 
9 december a.s. is door ziekte van één van 
de spelers komen te vervallen. Er komt nog 
een nieuwe datum.  
 
Gevonden voorwerpen 
De afgelopen weken is er weer heel veel 
kleding in de bakken ‘gevonden 
voorwerpen’ terecht gekomen. Is uw kind 
een muts, een gymbroek of een T-shirt 
kwijt, dan heeft u tot en met 21 december 
de gelegenheid het verloren kledingstuk er 
tussenuit te halen. U vindt de bakken op de 
Schaepmanlaan 2 bij de zij- én  
hoofdingang en op de Wibautlaan. 
Alle achtergebleven spullen zullen op 22 
december aan een goed doel worden 
geschonken.  
 
Inlogkaarten schoolfotograaf 
Waar voorheen Foto Koch binnen 10 dagen 
de inlogkaarten op school kon leveren, 
hebben zij ons laten weten dat dat dit jaar 
niet gaat lukken. De arbeidskrapte speelt 
hierbij een grote rol.  
Zij hebben ons toegezegd de inlogkaarten 
in ieder geval voor 16 december a.s. naar 
ons te versturen. 
 



 
 ‘Slaapzaktie’ 
Vrijdagavond 2 december reed ik met mijn 
auto naar Hilversum. De hele achterbak 
was vol, net als de hele achterbank en de 
bijrijdersstoel (ik kon er nog net 
overheen kijken). Alles gevuld met 
slaapzakken en kinderjassen, ingezameld 
naar aanleiding van mijn oproep van de 
‘Slaapzaktie’. Van mij namens Wereldwijd 
voor kinderen (www.wwvk.nl) hartelijk dank 
voor alles wat er is ingezameld in slechts 
een paar dagen! We hebben samen een 
aantal mensen in Oekraïne letterlijk en 
figuurlijk warmte kunnen geven! 
 
Groet, meester Tim  
 
Kerstspullen over?  
Mocht u thuis nog kerstspullen over 
hebben, zoals kerstversiering of misschien 
wel een kunstboom. Op school zijn wij hier 
altijd blij mee. U kunt het afgeven bij Inge  
op de Schaepmanlaan of bij de directie op 
de Wibautlaan.  
 
Schaatsen met de klas 
Ik vond het schaatsen heel erg leuk, want 
ik kon het heel goed en het was leuk om te 
doen. Ik viel 1 keer, omdat iemand me per 
ongeluk beukte, ik had het lang niet 
gedaan. Ik had met veel kinderen samen 
geschaatst, ik vond het heel leuk.  
Dheeksha, 6a 
 
Ik heb veel lol gehad. Ik viel veel, maar het 
deed geen pijn. Ik heb Giel keihard 
voortgeduwd met de zeehond. Giel zegt: Ik 
vond het leuk met snelle vaart over de 
schaatsbaan te schaatsen. 
David, 6a 
 

http://www.wwvk.nl/

