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Belangrijke data
Maart
16
Juf- en Meesterdag
16
Start IPC 3e unit groepen 3 t/m 8
23
Studiedag, alle leerlingen vrij
28, 29 & 31 Kleutermusical
April
13
14
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15
20 en 21
19
19
19
21
22
22
25

Sportdag groepen 1 t/m 3 en 8
Afsluiting IPC 3e unit
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag, gewone lesdag!
Cito eindtoets groepen 8
NME Eten en gegeten worden 3A
MR-vergadering
OR-vergadering
NME Eten en gegeten worden 3B en 3C
Lenteontbijt
Koningsspelen
Start Meivakantie (t/m 6 mei)

Bijlage:

Brief lerarentekort besturen

Een wolk van een dochter
Op 15 februari jl. is juf Channa bevallen van
een prachtige dochter. Haar naam is Isla.
Moeder en dochter maken het prima! Van
harte gefeliciteerd!
Bericht van de directie
Beste ouders, verzorgers,
Wat was het heerlijk om na de vakantie te
beginnen zonder maatregelen. Ouders
konden maandag hun kind in school bij de
groep afzetten, de schooltijden zijn
normaal, alle kinderen op de Wibautlaan
konden zonder mondkapje de school in, de
collega’s konden weer gezamenlijk lunchen
en de zon scheen volop!
In veel groepen waren nog wel kinderen
afwezig i.v.m. corona, maar sinds
december waren er afgelopen maandag
voor het eerst geen zieke collega’s. Helaas

bleek dit van korte duur en is het sinds
dinsdag weer een hele puzzel om onderwijs
te verzorgen. Het aantal besmette collega’s
loopt weer behoorlijk op.
Op veel scholen in Amstelveen is het
probleem van zieke leerkrachten en het
lerarentekort voelbaar. Meer dan ooit zitten
er kinderen een dag of langer thuis, omdat
er geen leerkracht beschikbaar is. Op onze
school valt het nog te overzien, maar ook
wij balanceren vaak op een dun draadje.
De beide bestuurders van zowel
Amstelland en Amstelwijs hebben een brief
opgesteld waarin ze vragen om begrip voor
de situatie, beschrijven waar scholen
tegenaan lopen en een oproep doen aan
ouders om mee te denken in dit probleem.
De brief vindt u in de bijlage.
Nu alles weer meer naar normaal gaat,
betekent dit dat er vanaf as. maandag geen
online les meer gegeven wordt aan
kinderen die ziek (dus ook met corona)
thuiszitten. De lange tijd van zowel via het
beeldscherm als fysiek in de klas lesgeven,
is behoorlijk intensief geweest voor de
leerkrachten. We zijn hier lang mee
doorgegaan, omdat de quarantaine periode
lang was en veel kinderen fit genoeg
thuiszaten. Nu de quarantaine periode
verkort is en we weer terug gaan naar
normaal, betekent dit dat we enkel nog
online kinderen bij de les betrekken als het
langdurig verzuim betreft en kinderen dit
fysiek aan kunnen.
Inmiddels zijn de zorgen om corona op de
achtergrond geraakt door de situatie in
Oekraïne. Velen maken zich, net als ik,
zorgen over deze gebeurtenis en leven
mee met de direct getroffenen. Veel
mensen, waaronder mijn collega’s, willen
graag iets doen voor de Oekraïners. Ik ga
met de leerlingenraad bespreken of we
onze actie voor het goede doel in mei niet
moeten wijzigen t.b.v. Oekraïne.
Wat betreft de aandacht die school
besteedt aan deze oorlog, vraag ik mijn
collega’s hier verstandig mee om te gaan.
We besteden in de oudere groepen n.a.v.
het jeugdjournaal aandacht aan de oorlog
en geven kinderen de gelegenheid zich
hierover te uiten.

Kinderen moeten onbezorgd kind kunnen
zijn. Na de onzekerheid die de kinderen
hebben gehad vanwege corona, is het juist
nu extra belangrijk dat we de zorg over de
gevolgen die deze oorlog voor de rest van
de wereld heeft (kan hebben), zoveel
mogelijk bij de kinderen weghouden. Dus
daarnaast richten wij ons voor de kinderen
vooral op de leuke dingen die aanstaande
zijn, zoals: Juf- en Meesterdag, de start van
IPC, de kleutermusical, de sportdag voor
groep 1 t/m 3 en de Koningsspelen.
Met vriendelijke groeten,
Michel Houttuin
Even voorstellen
Ik ben Danielle. Ik ben student op de Pabo
HvA en zit nu in mijn 1e jaar. Ik ben 18 jaar
en vind mijn stageplek in groep 1/2E nu al
superleuk! Ik ben blij dat ik de kans krijg om
voor de kinderen iets te betekenen en dat
ik natuurlijk ook heel veel van de kinderen
kan leren. Ik zal elke dinsdag aanwezig zijn
voor de stage en af en toe een hele
stageweek.
Hulp gevraagd bij sportdag 13 april 2022
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen
voor de sportdag voor de groepen 1 t/m 3
op woensdag 13 april a.s. Eindelijk kan het
weer doorgaan!
Om deze dag tot een succes te maken,
hebben wij de hulp nodig van 55 ouders.
Denk hierbij aan het opbouwen en
begeleiden bij de spellen, catering en
ouders die willen fietsen naar de toiletten.
Aanmelden kan via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/18eWxYlEJ
DphRoVX20wh0EZF9k6eZ4oAbsNhFYitPE7
w/viewform?ts=621df1d2&edit_requested=tr
ue
Als u een bakfiets heeft die wij deze
ochtend mogen lenen, wilt u dit dan mailen
naar: s.reijse@obs-piethein.nl
Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw
inbreng!
Met sportieve groet,
de sportcommissie

Dode Hoek les voor de groepen 8
Op donderdag 10 maart a.s. krijgen de
leerlingen uit de groepen 8 les over de dode
hoek. Eerst wordt algemene informatie
gegeven door de chauffeur van de
vrachtauto en daarna zullen zij ervaren –
door zelf plaats te nemen in de cabine van
een vrachtauto – wat de dode hoek inhoudt.
Amstelkids Verkiezingsjournaal
Denken politieke partijen in Amstelveen
ook aan kinderen? Binnenkort wordt er
gestemd
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat zijn dat eigenlijk,
gemeenteraadsverkiezingen?
Waarom gaan mensen stemmen? En hoe
zit dat precies in Amstelveen?
Zeven jonge Amstelkids Reporters, onder
wie Nuria van de Piet Hein, zochten het uit
in dit nieuwe Amstelkids (video)Journaal.
De jonge journalisten, van verschillende
scholen, gaan in gesprek met politici
en ‘Agaath van de Raad' weet alles over
verkiezingen. En legt moeilijk dingen net
even wat simpeler uit. Informatief, lokaal en
leuk om te bekijken. Bekijk het Amstelkids
Verkiezingsjournaal hier via YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=rBS
IO8ktsjw&t=2s&ab_channel=Amstelkid
s
Met vriendelijke groet,
Marloes Smit, Amstelkids

