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Belangrijke data  
 
Maart 
23 Kleutermusical groepen 2C en 2F 
27 Theoretisch fietsexamen groep 7 
29 Biebbezoek groep 8 
31 Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
April 
  4 Biebbezoek groep 7A en 7B 
  5 Biebbezoek groep 7C 
  6 NME Anoeks Lentefeest groep 4 
  7 Afsluiting IPC 3e unit 
  7 Goede vrijdag, GEWONE LESDAG 
10 2e Paasdag, alle leerlingen vrij 
12 Sportdag groepen 1 t/m 3 + 8 
13 Poppentheater groepen 5 
14 Start IPC 4e unit 
17 NME Anoeks Lentefeest groep 3 
17 MR-vergadering 
17 OR-vergadering 
18 / 19 Eindcito groep 8 
21 Koningsspelen en Lenteontbijt 
24 Start meivakantie (t/m 5 mei) 
  
  

 
 
Berichten van de directie 
 
Controle inrijverbod 
Het goed lezen van dit bericht kan u ruim 
110 euro schelen.  
Gisteren (woensdag 22 maart) is er door de 
politie een grote verkeerscontrole 
uitgevoerd op het inrijden van de Parklaan 
en de Schaepmanlaan. We waren er niet 
van op de hoogte dat de controle gisteren 
plaats zou vinden.  
De grote hoeveelheid politie maakte veel 
indruk en gelukkig ging het niet om een 
incident, maar om een controle. Er zijn wel 
enkele bekeuringen uitgeschreven aan 
ouders die zich niet aan het inrijverbod 
hebben gehouden.  

Het inrijden van de Parklaan is de 
buurtbewoners, ouders en de school om 
verschillende redenen een doorn in het 
oog. De buurtbewoners ervaren overlast en 
school en ouders maken zich zorgen over 
de gevaarlijke situaties die er voor de 
fietsers (kinderen) ontstaan.  De politie 
geeft aan de komende tijd vaker te 
controleren en daarbij ook nog strenger op 
te gaan treden.  
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
 
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. 
Daarom verzoeken wij de ouders die met 
de (bak-)fiets snaar school komen, deze op 
het schoolplein te parkeren.  
De (bak-)fiets graag op de tegels en niet op 
het rode straatgedeelte zetten.   
 
Lentekriebels 
Deze week is het de week van de 
Lentekriebels en dat hebben we geweten. 
Het maakte de tongen los. Veel ouders 
vinden het goed dat er over seksualiteit 
gesproken wordt, anderen vinden dit erg 
spannend of zelfs ongewenst. Dat er dit 
jaar zoveel vragen over worden gesteld, 
overviel ons, we doen namelijk al jaren mee 
aan de Lentekriebels.  
Lentekriebels maakt deel uit van het 
wettelijke curriculum, net zoals rekenen en 
taal. Vanuit de overheid is een aantal jaar 
geleden besloten om seksualiteit en 
seksuele diversiteit expliciet in de 
kerndoelen van het onderwijs op te nemen. 
Zaken als voor je zelf opkomen, tolerantie 
en respect zijn belangrijke kernwaarden.  
Leerlingen moeten ook voor hun eigen 
gezondheid en welzijn zorgen en kennis 
hebben van functies van het lichaam. 
De afgelopen jaren hebben we hier dan ook 
vanaf de kleutergroepen aandacht aan 
besteed. 
 
Als je op internet zoekt op het onderwerp 
Lentekriebels, dan gaan sommige lessen 
meer in detail dan andere lessen.  Net als 
voorgaande jaren maken wij verantwoorde 
en bewuste keuzes over wat wij de 
kinderen aanbieden. De lessen zijn 



uiteraard helemaal afgestemd op iedere 
leeftijdsgroep. 
Ondanks dat sommige ouders om 
verschillende redenen het onderwerp 
misschien minder passend vinden, behoort 
het tot de opvoedende taak van de school, 
passend bij het curriculum burgerschap. 
Het is een verplicht onderdeel en alle 
kinderen dienen hieraan deel te nemen.  
Wij gaan niet met individuele ouders in 
discussie over de inhoud van het 
curriculum en wat men wel of niet passend 
vindt. Het is lastig om aan te geven wat wel 
en niet wordt besproken, omdat er naar 
aanleiding van de onderwerpen ruimte is 
voor vragen van kinderen. Niet alles zullen 
wij in de klas met de kinderen bespreken. 
Wellicht is hier thuis meer de ruimte voor.  
 
Corona 
Schreef ik u de vorige nieuwsbrief dat de 
corona regels nog gelden, werden ze de  
dag erna opgeheven. Ik kan u zeggen dat 
dit voor sommige collega’s en ouders best 
een spannend besluit is. Het feit blijft dat 
kinderen nauwelijks last hebben van 
corona, terwijl ouderen zich behoorlijk ziek 
kunnen voelen. Net als de afgelopen jaren 
volgen wij de richtlijnen van de overheid en 
dus vervallen alle corona maatregelen. 
Toch vragen wij u verantwoorde keuzes te 
maken en als uw kind ziek is het niet naar 
school te sturen. Dat is in het belang van de 
continuïteit van het onderwijs. Is de 
leerkracht ziek, dan blijft vervanging een 
uitdaging. 
Testen hoeft niet meer. Toch vinden 
sommige mensen het prettig om zich te 
testen om ouderen en kwetsbare te 
beschermen.  
Wij hebben nog enkele testen liggen die -
zolang de voorraad strekt-  op aanvraag via 
info@obs-piethein.nl kunnen worden 
verkregen.  
 
Genomineerd 
De locatie Dr. Schaepmanlaan 2 is 
genomineerd voor de Amstelveense 
architectuurprijs. 
Iedereen kan stemmen via deze link: 
https://denkmee.amstelveen.nl/nl-
NL/projects/architectuurprijs2023 
Eerst kunt u kiezen voor een  
woningbouwproject en daarna voor 

bijvoorbeeld de school in de categorie 
utiliteitsbouw. 
 
Actie voor Turkije en Syrië 
Na de vakantie is er in de verschillende 
groepen nagedacht over hoe geld in te 
zamelen voor de mensen die getroffen zijn 
door de aardbeving in Turkije en Syrië.  
De kinderen hebben zelf acties bedacht en 
uitgevoerd. Zo hebben ze taartjes 
gebakken, statiegeldflessen weggebracht, 
armbandjes gemaakt en verkocht en 
klusjes gedaan. De actie was opgezet in de 
groepen 3 t/m 8 en In de meeste groepen 
zijn grote bedragen opgehaald en zelfs in 
enkele kleutergroepen is ook een bedrag 
opgehaald. Hoewel de actie nog loopt tot 
morgen is er inmiddels door de kinderen al 
een fantastisch bedrag gedoneerd van ruim 
6000 euro aan giro 555. Ik ben heel trots 
dat de kinderen zich zo hebben ingezet 
voor hun medemens in dit zwaar getroffen 
gebied. De mensen daar zullen onze steun 
nog lang nodig hebben.   
 
Met vriendelijke groet, 
Michel Houttuin, directeur 
 
Musical groepen 2 
Na maanden van voorbereiding was het 
eindelijk zo ver: optreden op het grote 
podium in het Poppentheater!  
De kinderen hebben in de klas veel 
geoefend met de liedjes, de teksten en de 
dansjes. Het was soms een flinke 
uitdaging.  
Wat hebben de kinderen het goed gedaan! 
Ze stonden te stralen op het podium. Alle 
sprookjes kwamen voorbij, van Hans en 
Grietje tot de rode schoentjes. Achter de 
coulissen was het een drukte van jewelste 
met alle sprookjesfiguren door elkaar.  
Via deze plek wil ik de collega’s die 
geholpen hebben, nogmaals bedanken. 
Zonder jullie was het niet gelukt.  
Ik heb deze week trots zitten kijken naar de 
kinderen en naar de leerkrachten van de 
onderbouw die met zoveel enthousiasme 
en toewijding ervoor gezorgd hebben dat er 
een mooie musical stond. Vanavond is de 
beurt aan de laatste groep en dan moeten 
we weer een jaartje wachten.  
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Judith, onderbouwcoördinator 
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