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* Afscheid van de MR en een nieuw MR lid 
* Reminder: Bereikbaarheid school 
* Juf- en meesterdag 2023 
 
 
Belangrijke data  
 
Februari 
  3 Laatste dag Cito toetsen 
  8 Start IPC 3e unit groep 3 en 4 
10 Klassenouderoverleg 
13 Start IPC 3e unit groep 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 (t/m 5 maart) 
 
Maart 
  6 Weer naar school 
  6 MR-vergadering 
  6 OR-vergadering 
  8 Juf- en meesterdag 
13 Start NME Vlinders voor kleuters 
15 Science show (Mad Science) groep 3 t/m 5 
20 Week van de ‘Lentekriebels’ 
29 Biebbezoek groep 8 
31 Studiedag, alle leerlingen vrij 
  
 
Bijlagen: - Juf- en meesterdag 
               - RobotWise playground  

 - Reminder: Musical4daagse 
 
  

 
 
Afscheid van de MR en een nieuw MR lid 
In de afgelopen 6 jaar heb ik met veel 
plezier de belangen van de leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers van de 
school vertegenwoordigd in de 
Medezeggenschapsraad (MR). Nu is het 
tijd om het stokje door te geven. Selma 
Baouch is de nieuwe MR voorzitter. En 
naar aanleiding van mijn oproep in de 
nieuwsbrief van november, is er een 
nieuwe enthousiaste ouder toegetreden tot 
de MR, die zich hieronder voorstelt. 
  
Ik ben Fahd El Habti, vader van Rayan 
(Groep 4), Noor (Groep 2) en Lina (10 
maanden) en met trots stel ik mij voor als 
nieuw ouder lid van de MR. Ik zie de MR als 
één van de belang-rijkste bestuursorganen 
binnen de school, omdat cruciale 

beslissingen en voorstellen in de MR 
worden aangeboden voor discussie en 
goedkeuring. Ik kijk erg uit naar deze rol, 
omdat Piet Hein bekend staat als één van 
de beste scholen in de regio en dat is te 
danken aan een sterk team van 
directieleden, leerkrachten en ouders. De 
komende tijd staan belangrijke thema’s op 
de agenda om het onderwijs te verbeteren 
en om de school een prettige omgeving te 
houden voor onze kinderen. Ik vind het zeer 
belangrijk om de stem van de ouders hierin 
te laten horen en kijk ook uit naar de 
gesprekken met de ouders om deze te 
laten gelden in de MR. 
  
Tot slot.. 
Met velen van jullie heb ik echt fijn 
samengewerkt waarvoor ik jullie wil 
bedanken. De Piet Hein is een fantastische 
school met heel veel betrokken en 
bevlogen medewerkers en 
ouders/verzorgers. Samen maken we er 
een mooie schooltijd van voor onze 
leerlingen. Als het had gekund, zou ik deze 
6 jaar zo weer doen! 
  
Met een lach en een zwaai,  
Marcel Agterberg 
  
 
Reminder: 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.  
 
Juf- en meesterdag 2023 
Woensdag 8 maart a.s. is de wonderlijkste 
dag van het jaar: alle meesters en juffen 
zijn dan tegelijk jarig. De kinderen mogen 
op die dag verkleed naar school komen, 



passend bij het thema. Het thema dit jaar 
is: 

 
 

 
 
 

 
Waar droom jij van? Beroemd worden, dat 
je kunt vliegen of een eigen paard hebt? 
Maar denk ook aan een slaapfeestje, lekker 
in je onesie of pyjama naar school! 
De schooltijden zijn hetzelfde en vergeet 
geen pauzehapje mee te nemen. 
We gaan er een heel gezellige dag van 
maken met elkaar! 
 
 


