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Start Cito groepen 3 t/m 7
Start definitieve adviesgesprekken
groepen 8
MR-vergadering
OR-vergadering
Start Nationale Voorleesdagen
Afsluiting IPC 2e unit
Klassenouderoverleg (indien mogelijk)
Rapporten mee
10-minutengesprekken
Start IPC 3e unit groepen 3 t/m 8
Studiedag, alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
MR-vergadering
OR-vergadering

Bijlage
- IPC-unit dinosaurussen

Hier ben ik dan!
Op 24 december is juf Judith bevallen van
zoon Teun. Moeder en kind maken het
goed. Zus Sophie let heel goed op hem.
Van harte gefeliciteerd!

Berichten van de directie:
Start van 2022 / Corona
We zijn (grotendeels) lekker gestart na de
vakantie. Heerlijk om de kinderen gewoon
op school te hebben.
Toch bracht de start ook grote uitdagingen
mee. Er was best een groot aantal kinderen
afwezig i.v.m. quarantaine en/of een
coronabesmetting en om dezelfde reden
misten we ook een aantal collega’s.

Door intern te schuiven, iedereen in te
zetten en met behulp van collega’s die
extra konden komen werken, is het
grotendeels gelukt alle groepen op te
vangen en de lessen te verzorgen. Helaas
heeft een groep een dag geen onderwijs
gekregen en zaten de kinderen thuis.
Met veel respect zie ik mijn collega’s als
duizendpoot in de weer om naast de klas
ook de kinderen die thuiszitten bij het
onderwijs te betrekken. We zetten allemaal
ons beste beentje voor, maar ik kan helaas
niet uitsluiten dat er vaker groepen een of
meerdere dagen thuis zullen zitten.
Ik hoop dat iedereen, ondanks de om zich
heen grijpende variant, gezond blijft.
Blijf ook allemaal goed uw kind in de gaten
houden op symptomen, want op die manier
hoop ik nog steeds dat we het onderwijs
voor alle zoveel mogelijk kunnen
continueren.
Klachten omwonenden Schaepmanlaan
Veel kinderen en ouders komen (gelukkig)
op de fiets naar school. Helaas krijg ik van
de omwonenden de laatste tijd berichten
dat hun geparkeerde auto is beschadigd
doordat er bijv. een fiets tegenaan is
gereden. Soms zien ze het gebeuren dat
een ouder van school een kind met de fiets
van de auto plukt en zonder omkijken
doorfietst. Ook wordt omwonenden met
enige regelmaat op onplezierige wijze - in
woord en gebaar - duidelijk gemaakt dat zij
niet met de auto in de straat mogen rijden.
Deze regel geldt niet voor hen en ook zij
moeten ’s morgens naar hun werk.
Ik doe een beroep op een ieder om op een
fatsoenlijke manier met elkaar in gesprek te
blijven gaan en respect te hebben voor
ieders spullen. Samen zorgen we voor een
prettige samenleving, ook in de buurt van
de school.
Cito-toetsen
Vanaf volgende week 17 januari tot en met
4 februari zijn de Cito-toetsen voor de
groepen 3 t/m 7.
Voor deze groepen maken we, naast de
methode gebonden toetsen, gebruik van de
Cito om de ontwikkeling van de kinderen te
volgen.
Als de onderdelen zijn afgerond, kunt u de
toetsresultaten in ParnasSys zien en zullen
deze met het rapport mee naar huis gaan.

Mocht u vragen hebben over de uitslagen,
dan kunt u dit bespreken in het 10-minuten
gesprek van uw zoon of dochter.
Te zijner tijd ontvangt u via Social Schools
een uitnodiging om u voor het 10minutengesprek in te schrijven.
Ook de oudste kleuters maken een paar
oefeningen in een boekje om de
ontwikkeling die het kind gedurende het
jaar maakt subjectief te kunnen volgen.
Heeft u nog geen toegang tot het
ouderportaal van ParnasSys, stuurt u dan
een mail naar info@obs-piethein.nl
Met vriendelijke groet,
Michel Houttuin
Even voorstellen
Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Patricia Fluks. Ik ben 50 jaar,
getrouwd en heb 2 zonen. Ik mijn vrije tijd
doe ik aan hardlopen, wandelen, salsa &
bachata en ik schrijf graag.
In de detailhandel, maar ook in de zorg, heb
ik vele ervaringen opgedaan. Toch vond ik
het tijd worden voor een verandering in mijn
werk carrière. Iets waarin ik al mijn passies
en vaardigheden goed tot zijn recht kan
laten komen. Daarom ben ik heel blij dat ik
vanaf maandag 10 januari fulltime ben
komen werken als onderwijsassistente voor
de groepen 1/2.
Deze doelgroep, daar gaat mijn hart sneller
van kloppen. Elke dag is een klein feestje.
Het ondersteunen van de leerkrachten vind
ik erg fijn om te doen en is nodig om hun
werk ook wat verlichting te bieden. Ik hoop
dit met veel plezier nog heel lang te kunnen
blijven doen.
Met vriendelijke groet,
Patricia
Fietsverlichting aan!
Afgelopen dinsdag heeft de wijkagent
contact met ons opgenomen naar
aanleiding
van
een
controle
op
fietsverlichting die ochtend bij het
spoorhuis/Kazernepad
(voorheen
het
Zwarte pad). Opvallend veel leerlingen
fietsten zonder verlichting. Van de

gecontroleerde kinderen onder de 12/13
jaar zit een groot deel op onze school.
Op dringend verzoek van de wijkagent
vragen wij u de fietsverlichting van uw
kind(eren) te controleren en met uw
kind(eren) te bespreken dat zij de
verlichting aanzetten op de momenten dat
het nodig is.
IPC-unit dinosaurussen groepen 4 t/m 6
Bijgaand treft u informatie aan omtrent de
IPC-unit dinosaurussen van de groepen 4,
5 en 6.

Gezocht: nieuw huis voor Noa en Suus
Met veel pijn in mijn hart zoek ik een nieuw
huis voor mijn lieve konijnen Noa (links) en
Suus (rechts).
Noa is ongeveer 5,5 jaar oud en Suus is
ongeveer 3 jaar oud. Het zijn beide meisjes
en ze zijn helemaal gek op elkaar, dus ik
gun ze daarom ook een nieuw thuis met
elkaar. Het zijn ‘binnenkonijnen’, maar ze
kunnen eventueel naar buiten in het
voorjaar als de temperatuur het toelaat.
Ze zijn tam, bijten nooit en Noa houdt van
knuffelen (Suus is daar soms een beetje
onrustig voor).
Wie vragen heeft of een fijn huis denkt te
hebben voor Noa en Suus kan contact met
mij opnemen: j.verhoeven@obs-piethein.nl
Met vriendelijke groet,
Juf Jolet
Kostenloos materiaal
Voor de Wibautlaan zijn wij op zoek naar
kosteloos materiaal. Denkt u hierbij aan
plastic bakjes, wc rolletjes enz. Dit hebben
wij nodig voor de volgende unit van IPC
‘Red de Wereld’. Deze start eind februari.
U kunt het materiaal meegeven met uw
kind. Alvast hartelijk dank.

