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* Berichten van de directie
- Verkeersveiligheid Schaepmanlaan
- Ouders in de school
- ‘Geen rommel in je trommel’

Belangrijke data

Februari
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, thema ‘Dromen’

13 Start NME Vlinders voor kleuters
15 Science show (Mad Science) groep 3 t/m 5
20 Start Week van de ‘Lentekriebels’
20 Kleutermusical groepen 2E en 2G
21 Kleutermusical groepen 2A, 2B en 2D
23 Kleutermusical groepen 2C en 2F
27 Theoretisch fietsexamen groep 7
29 Biebbezoek groep 8
31 Studiedag, alle leerlingen vrij

Bijlage:
- ‘Geen rommel in je trommel’
- Kidsfriends openingstoernooi

Berichten van de directie

Verkeersveiligheid Schaepmanlaan
Wij adviseren ouders om hun kind(eren)
lopend of met de fiets naar school te
brengen. Mocht u toch gebruik maken van
de auto, dan kunt u deze parkeren op de
parkeerplaats aan de andere kant van de
Amsterdamseweg (Bolwerk). Dit is op 2
minuten loopafstand van de school.

Voor de Parklaan geldt een inrijverbod!

In verband met de veiligheid van onze
kinderen vragen wij u dringend om u aan
dit inrijverbod te houden.
Het draaien en keren van auto’s in
combinatie met de grote stroom fietsende
kinderen en ouders leidt tot gevaarlijke
situaties. Want weet u dat:

- de meeste kinderen op de Piet Hein
kleiner zijn dan 1.20 meter en daardoor
voor u moeilijk zichtbaar zijn?
- kinderen pas goed de afstand kunnen
schatten vanaf 8 jaar en snelheid pas
vanaf 9 jaar?
- kinderen ingewikkelde situaties met
meerdere auto’s moeilijk kunnen
beoordelen?
- haast hebben en keren met slecht zicht
vaak ongelukken veroorzaakt?

Wij rekenen op uw medewerking!

Ouders in de school
In de week van 6 maart bent u -volgens
onderstaand rooster- weer welkom om uw
kind naar de groep te brengen.
Uit het klassenoverleg kwam naar voren
dat niet alle ouders van de groepen 3 t/m 5
in de gelegenheid zijn om op de vaste
dagen van het inlooprooster hun kind naar
de klas te brengen. Daarom zijn deze
dagen gewisseld.

Groepen 1/2
Maandag- en vrijdagochtend komen de
kinderen van groep 1/2 samen met hun
ouders naar binnen. De overige dagen
gaan de meeste kleuters zelfstandig naar
hun groep (enkele uitzonderingen
daargelaten). NB: De kinderen worden
-net als altijd- elke dag door de ouders
binnen het gebouw bij de klas opgehaald.

Groepen 5
Dinsdagochtend (7 maart) is het de beurt
aan de ouders en kinderen van groep 5.

Groepen 3
Woensdagochtend (8 maart) is het de
beurt aan groep 3

Groepen 4
Donderdagochtend (9 maart) kunnen de
ouders van de groepen 4 mee naar
binnen.

Om niet alle ouders/verzorgers tegelijk de
school in te laten komen, hebben wij voor
een rooster gekozen. Dit heeft te maken
met de interne verkeersstroom en
daarmee de veiligheid is het gebouw (met
name op de trappen). De grote



hoeveelheid ouders zorgt ervoor dat
kinderen in het gedrang komen en er
anders gevaarlijke situaties ontstaan.
Een paar praktische punten:
- U neemt afscheid bij de deur van het
lokaal.
- Als u op één van deze dagen de school
inkomt, laat dan eventuele kinderwagens/
buggy’s in de hal staan. Dit om
opstoppingen in de gangen en de lokalen
te voorkomen.

‘Geen rommel in je trommel’
Op de Piet Hein voeren we geen strikt
voedingsbeleid. Wij vinden dat voeding de
verantwoordelijkheid van de ouders is en
dat de school hierin een adviserende rol
heeft. Dat betekent ook dat bij sommige
lunches de leerkracht u kan aanspreken
op hetgeen u uw kind meegeeft.
Sommige dingen vinden wij minder gepast
om aan uw kind mee te geven voor het
pauzehapje of de lunch. Voor de lunch
adviseren wij fruit of een ‘gezondere’ koek.
Voor drinken is water de beste optie of
anders limonade. Pakjes drinken willen we
in het kader van het afval het liefst dat u
deze helemaal niet mee naar school geeft.
In de bijbehorende brochure ‘Geen
rommel in je trommel’. vindt u informatie,
leuke en handige tips en recepten over
gezond eten en drinken mee naar school.
De brochure zenden wij mee met deze
nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Michel Houttuin, directeur
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