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Belangrijke data  
 
December  
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 
 
 
Bijlagen: - Uitnodiging bijeenkomst Inclusief  
                 onderwijs in Amstelveen 
  - Diverse  
  
  

 
Bericht van de directie 
Beste ouders en verzorgers, 
Na twee jaar te maken te hebben gehad 
met coronarestricties, was het deze maand 
weer volledig mogelijk om de 
decemberfeesten met elkaar te vieren.  
De Sintintocht was in het bijzijn van ouders 
een groot feest. Hoe gaaf was het om dit 
met Sint en Dieuwertje Blok te kunnen 
vieren.  
 
Het kerstontbijt en diner waren weer als 
vanouds gezellig. De kinderen zagen er 
prachtig uit. Ook gingen de kinderen deze 
maand schaatsen in het Stadshart, kregen 
ze een voorstelling van het Kanjertheater 
en begonnen de lessen Mediawijsheid.  
Wij kijken terug op een super gezellige 
maand. Het was leuk om te merken dat 
zowel de kinderen als de ouders weer blij 
waren met de festiviteiten.  
 
De laatste lesweek van het jaar was het 
nog spannend om alle groepen les te 
geven. Het is bijna helemaal gelukt, maar 
helaas hadden een paar groepen toch een 

dag eerder vakantie. We werden 
geconfronteerd met veel zieke collega’s. 
Sommigen hebben zich met paracetamol 
naar het einde gesleept. Voor anderen, bij 
wie het echt niet meer ging of het niet mocht 
vanwege corona, sprongen de overige 
collega’s in.  Ik heb respect voor onze 
assistenten en collega’s die telkens weer 
bereid waren een groep over te nemen. 
Eergisteren keek ik het topsportgala, maar 
wat deze collega’s doen is ook echt 
topsport. Het is heel fijn om als directeur 
met zo’n team te mogen werken! 
 
Zo aan het eind van het jaar is het ook altijd 
het moment om terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Als schooldirecteur doe je 
dat meer aan het einde van een schooljaar, 
maar als ik terugkijk op het eerste half jaar, 
dan kregen we te maken met verdrietige 
dingen. De ernstige ziekte van twee van 
onze leerlingen en die van een collega zijn 
gebeurtenissen die veel impact hebben op 
de directbetrokkenen, maar ook op de 
groep en het team. Met elkaar wisten we dit 
goed vorm te geven en gelukkig is er zicht 
op een positieve afloop.  Grote 
bewondering voor de kracht van de 
directbetrokkenen en de manier waarop zij 
omgaan met de situatie.  
 
Voor wat betreft het overige kijk ik enkel 
terug op positieve ontwikkelingen en 
gebeurtenissen. Ik heb dan ook veel 
vertrouwen voor de toekomst en wens u 
allen een heel goed 2023. Met uw steun en 
betrokkenheid wordt het vast een 
fantastisch jaar.        
 
Met vriendelijke groeten, 
Michel Houttuin, directeur 
  
Mad Science – naschoolse activiteit 
Mad Science komt weer op de Piet Hein 
bovenbouw met te gekke nieuwe lessen! 
Na een knallende aftrap met een 
spectaculaire, nieuwe science show op    
18-01-2023, kunnen leerlingen van de 
groepen   6 tot en met 8 zich inschrijven 
voor de naschoolse wetenschap- en 
techniekcursus.  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe 
lessen, waardoor deelname ook geschikt is 
voor kinderen die al eerder hebben 
meegedaan. 



De cursus is op woensdag om 13:00 & 
14:15, vanaf 08-02-2023. De lessen duren 
een uur.  
De les data zijn: 08-02-2023, 15-02-2023, 
22-02-2023, 08-03-2023, 15-03-2023 en 
22-03-2023. 
De kinderen worden zes weken lang 
meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. 
Elke les staat een nieuw thema centraal en 
wordt de wetenschap en techniek die 
daarachter zit, uitgelegd. Uiteraard gaat 
ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper! Na afloop van de show 
wordt de cursusinformatie aan de kinderen 
meegegeven.  
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per 
cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat 
de cursus niet door. Bij voldoende 
inschrijvingen (30+) kan er een tweede 
groep van start. Inschrijven kan tot en met 
31-01-2023. Schrijf alvast in via:  
nederland.madscience.org/naschoolsecur
sus.  
Eind maart start er ook een naschoolse 
cursus voor de kinderen van groep 3 t/m 5. 
Hierover ontvangt u later meer informatie. 
 
Reminder: Schoolfoto’s, 
Vorige week zijn de inlogkaarten van de 
schoolfotograaf uitgedeeld. Vanaf dat 
moment heeft u maximaal 10 dagen de 
tijd om te profiteren van de gratis 
groepsfoto.  
 
Uitnodiging bijeenkomst passend 
onderwijs in Amstelveen 
De gemeenteraad organiseert op 18 januari 
een bijeenkomst over passend onderwijs in 
Amstelveen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de bijlage.   
 

 

Het team van de 

Piet Hein wenst 

u gezellige 

feestdagen en 

een gezond en 

liefdevol 2023! 

https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus
https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus

