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Belangrijke data  
 
Januari 
23 Start definitieve adviesgesprekken groep 8 
23 Start Cito groep 3 t/m 7 
 
Februari 
  1 Afsluiting IPC 2e unit 
  3 Laatste dag Cito toetsen 
  8 Start IPC 3e unit groepen 3 en 4 
10 Klassenouderoverleg 
13 Start IPC 3e unit groepen 5 t/m 8 
13 MR-vergadering 
13 OR-vergadering 
17 Rapporten mee 
20 Start 10-minutengesprekken 
24 Studiedag, alle leerlingen vrij 
27 Start Voorjaarsvakantie 
 
 
Bijlagen: - Resultaten kwaliteitsonderzoek 2022 

 - Cruyff Legacy Kids Run 
  - Musical4daagse 
  
 

 
 
Berichten van de directie 
 
Resultaten kwaliteitsonderzoek 2022 
Eind schooljaar 2021-2022 heeft een groot 
deel van de ouders meegewerkt aan de 
tevredenheidsenquête / kwaliteits-
onderzoek. Ook de leerlingen van groep 5 
t/m 8 en medewerkers is gevraagd hun 
mening te geven over hun school. 
Afgelopen periode zijn de resultaten door 
de directie, medewerkers en de 
medezeggenschapsraad (MR) nader 
bestudeerd en in perspectief geplaatst van 
lopende ontwikkelingen.  
Naar aanleiding daarvan zijn we gekomen 
tot een aantal ontwikkelpunten waar we de 
komende jaren in het schooljaarplan 
aandacht aan willen besteden. In de bijlage 

vindt u de samenvatting van de enquête die 
in samenwerking met de MR is opgesteld.        
 
Bereikbaarheid school 
De ouders die via de Schaepmanlaan hun 
kind naar school brengen, kunnen vaak 
moeilijk het plein bereiken doordat de 
toegang wordt versperd door (bak-)fietsen. 
Ouders moeten deze natuurlijk ergens 
kunnen zetten en de ruimte is beperkt.  
Nu parkeren de ouders, die via de Parklaan 
komen, hun fiets op het schoolplein. Om de 
bereikbaarheid van de school te 
verbeteren, is het idee dat ouders, die via 
de Schaepmanlaan naar school komen, 
ook hun fiets op het schoolplein parkeren. 
De fiets graag op de tegels en niet op het 
(rode) straatgedeelte zetten. Wij 
verwachten dat hierdoor de bereikbaarheid 
van de school verbetert.  
 
Met vriendelijke groet, 
Michel Houttuin, directeur 
 
Kanjertheater 
Als Kanjerschool besteden wij veel 
aandacht aan het pedagogisch klimaat op 
de Piet Hein. Schooljaar 2021- 2022 
kwamen wij met het Kanjertheater in 
aanraking. Zij verzorgden voor al onze 26 
groepen een interactieve voorstelling. 
Hierdoor werd, op een voor de 
kinderen  andere manier, aandacht 
besteed aan de Kanjertraining. Allerlei 
thema’s passend bij de doelgroep kwamen 
aan de orde.  
De kinderen werden door Georgette en 
Jacqueline op een aantrekkelijke manier 
uitgedaagd om mee te denken, 
veranderingen aan te brengen, hun mening 
te geven en/of mee te doen met de 
voorstelling. Door het enthousiasme van de 
kinderen en leerkrachten hadden we 
daarom ook voor dit schooljaar het 
Kanjertheater geboekt. Afgelopen 
maandag was de laatste voorstelling. Het 
was wederom een groot succes. Het 
Kanjertheater helpt ons om op interactieve 
en voor de kinderen leuke manier het 
goede schoolklimaat te behouden. 
Daarnaast is het ook gewoon een heel 
leuke activiteit voor de kinderen. 
 
 
 



Mediawijsheid 
Op dit moment zijn de groepen 5 t/m 8 
bezig met lessen van IPC verzorgd door 
Mediawegwijs. Voor meer informatie kunt u 
de website bezoeken: 
www.mediawegwijs.nl  
Onderwerpen als: Deep fake, zelfrijdende 
auto’s, de robot van de toekomst, 3D pen 
en het bouwen van een eigen app komen 
gedurende deze 6 weken aan bod.  
Met veel enthousiasme volgen de kinderen 
deze lessen op vrijdagmiddag.  
 
IPC groepen 3 t/m 8 
Op 8 februari starten de groepen 3 en 4 met 
IPC met het thema “Gebouwen”. Op 13 
februari starten de groepen 5 t/m 8 met 
IPC. De groepen 5 en 6 met “Jong en Oud” 
en groep 7 en 8 met een zeer actueel 
onderwerp ”Nederland Waterland”.  
Mocht u als ouder het leuk vinden om iets 
over deze onderwerpen te komen vertellen 
of kent u een andere gastspreker, dan kunt 
u dit doorgeven aan Inge van Olphen.  
 
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. 

 
Kids Run Cruyff Foundation 
De Cruyff Foundation organiseert een Kids 
Run tijdens de Cruyff Legacy 14K op 2 april 
2023! Dit is hét gratis sportieve evenement 
van de Cruyff Foundation met start en finish 
in de Johan Cruijff ArenA. Hoe gaaf is dat?!  
Deelname aan de Kids Run is gratis! De 
kinderen moeten zich alleen wel 
inschrijven.  
De Cruyff Legacy 14K is ook voor 
volwassenen! Zo is er naast de Kids Run 
ook een 14K Run, een 5K Run en een 14K 
Walk. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de bijlage 
 
Hartelijke groet, 
team Cruyff Foundation 
 
Musical4daagse 
Deze voorjaarsvakantie kunnen kinderen 
van 6 t/m 12 jaar weer even stralen op het 
toneel van het theater met de 
Musical4daagse. Vier dagen zingen, 
dansen en acteren met een echte 
voorstelling voor publiek.  
Voor meer informatie en aanmelding 
verwijzen wij u naar de bijlage. 
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