Nieuwsbrief nr. 18
13 mei 2022

* Bericht van de directie
- Vooraankondiging Tevredenheidsenquête
* Sponsorloop voor Oekraïne
* Bericht van de ouderraad
* Reminder: hulpouders programma BOUW!
gezocht
* Reminder: Jaarkalender 2022-2023
* Geen schoolvoetbalcompetitie 2022
* Gezocht: ouder voor de GMR
* Bericht van de gemeente Amstelveen

Belangrijke data
Mei
16 t/m 20
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30
Juni
1 t/m 3
6
7 t/m 10
7
7
15 t/m 17
17
20 t/m 23
22
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29

Cito groepen 2
Biebbezoek groepen 7A en 8C
NME Vogels spotten groep 5A
Sponsorloop voor Oekraïne
Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
Groepen 1 t/m 4 vrij
Start Cito groepen 3 t/m 7 *
vervolg Cito groepen 2
*

Cito groepen 2 t/m 7
*
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Cito groepen 3 t/m 7
*
MR-vergadering
OR-vergadering
Kamp groepen 8
Rapporten mee
10-minutengesprekken facultatief
Afsluiting IPC 4e unit
Biebbezoek 7B en 7C
Studiedag, alle leerlingen vrij

Bijlage:
- Buurtgezinnen
- Diverse verslagen activiteiten

* Het is NIET mogelijk om de extra verlofdagen in
te zetten op dagen dat er Cito toetsen afgenomen
worden.

Vooraankondiging Tevredenheidsenquête
Door corona is het al weer even geleden
dat we een ‘regulier’ tevredenheidsonderzoek op onze school hebben uitgezet

onder ouders, leerlingen en personeel.
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar een
school richt zich op meer dan dat. We
willen ook graag weten hoe u en de
kinderen overige zaken als bijv. het
pedagogisch
klimaat,
veiligheid,
communicatie etc., ervaart.
Per gezin ontvangt u binnenkort via e-mail
een uitnodiging om mee te werken aan dit
onderzoek. Het invullen van de vragenlijst
kost ongeveer 15 minuten en uw
antwoorden worden anoniem verwerkt.
Wij hopen dat we op uw medewerking
mogen rekenen, want hoe meer personen
de vragenlijst invullen, hoe completer beeld
wij krijgen. Tevreden ouders, leerlingen en
personeel zijn belangrijk voor de school en
hieraan willen we blijven werken.
Ter stimulans en als bedankje krijgen de
kinderen van de ouders die de enquête
hebben ingevuld een kleinigheidje.
Gezien het feit dat de enquête anoniem is,
krijgt u dit in vertrouwen door een mailtje te
sturen naar info@obs-piethein.nl
Met vriendelijke groet,
Michel Houttuin
Sponsorloop voor Oekraïne
Woensdag 25 mei is de sponsorloop voor
Oekraïne/Giro 555. Voor de vakantie zijn er
brieven mee gegeven waarop de kinderen
kunnen inventariseren wie hen wil
sponsoren. Deze brieven moeten uiterlijk
maandag 16 mei terug zijn op school.

Aangezien we geld inzamelen voor
Oekraïne, zouden we het leuk vinden als
alle kinderen in blauw/geel gekleed zijn
tijdens de sponsorloop. Wil je de kinderen
aanmoedigen?
Dat zouden we heel leuk vinden. Hieronder
een rooster met de tijden wanneer de
kinderen gaan rennen.
Sponsorloop woensdag 25 mei 2022
09.00 – 09:10u groep 1-2 A-B-C
09:15 – 09:25u groep D + E
09:30 - 09:40u groep F + G
10.00 – 10.15u groep 3 + 4
10:30 – 10:50u groep 5
11.00 – 11.20u groep 6
11:30 – 11:50u groep 7
12.00 – 12.20u groep 8

We hopen op mooi weer en dat de kinderen
veel geld op kunnen halen voor Oekraïne.
de commissie Goede Doelen

De laatste 2 jaar gooide corona roet in het
eten, maar dit jaar kunnen we het
schooljaar weer feestelijk afsluiten met alle
ouders en leerlingen van Piet Heinschool!
Bij de deze nodigen wij jullie uit voor het
Pleinfeest op vrijdag 8 juli a.s.
Wat achtergrondinformatie voor de
nieuwkomers. Het Pleinfeest wordt jaarlijks
aan het einde van het schooljaar
georganiseerd voor alle leerlingen,
leerkrachten en ouders van de Piet
Heinschool. En, zoals de naam al doet
vermoeden, speelt het geheel zich af op en
rond
het
schoolplein
van
de
Schaepmanlaan 2. Muziek, spelletjes,
optredens, loterij, te veel om op te noemen.
Het feest wordt gefinancierd uit de
opbrengsten van de verkoop van eten en
drinken, de veiling en de loterij.
Meeropbrengsten vloeien altijd weer terug
naar de ouderraad.
Volgende week maken wij het thema
bekend en kunt u zich aanmelden om te
helpen.
Hartelijke groet van de pleinfeestcommissie
Bericht van de ouderraad
De ouderraad van de Piet Hein levert een
belangrijke bijdrage aan de organisatie van
activiteiten die buiten het gewone
lesprogramma vallen. Al deze activiteiten
worden gefinancierd middels de jaarlijkse,
vrijwillige ouderbijdrage.
Onder de paraplu van de ouderraad zetten
verschillende commissies zich in om
uiteenlopende activiteiten te verzorgen die
bijdragen aan de beleving van onze
kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
organiseren van het jaarlijkse schoolreisje
(zoals Artis), maar ook de sportdagen,
groep 8 kamp, het Pleinfeest, festiviteiten
rond feestdagen (Sint en Kerst, Lente-

ontbijt, Juf- en Meesterdag, etc) maar ook
verschillende
culturele
activiteiten
(Poppentheater, kleutermusical, bezoek
aan het Anne Frank huis, mooie boeken
voor
in
de
schoolbibliotheek
en
bijvoorbeeld ook het schaatsen op het
Stadsplein in de winter.
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van de
groepen 3 tot en met 7 naar de Efteling
geweest. Het was weer een mooie dag en
de kinderen hebben er erg van genoten!
Een enorme belevenis waar de kinderen
hopelijk nog lang met plezier op
terugkijken.
Ook dit schoolreisje is mogelijk gemaakt
door de vrijwillige ouderbijdrage aan de
oudervereniging van de Piet Hein. En
uiteraard door alle leerkrachten en
hulpouders die zich weer hebben ingezet
voor deze mooie dag.
Een aantal weken geleden heeft u een mail
van de ouderraad gekregen over deze
vrijwillige ouderbijdrage. Mogelijk is onze
ClubCollect e-mail van 17 maart in de
Spam folder terechtgekomen? Hierbij het
vriendelijke verzoek om, indien relevant, de
spam folder te checken op deze mail. Heeft
u inmiddels al betaald? Heel erg bedankt,
hiermee kunnen we blijven werken aan de
beleving van onze kinderen op school! Wij
hopen uiteraard alsnog op uw bijdrage.
Volledigheidshalve treft u onderstaand de
betaallinks per groep aan:
Groepen 1/2:

https://app.clubcollect.com/forms/nl/orpiet-hein/ouderbijdrage-2022-groep-1-t-m2
Groepen 3 en 4:

https://app.clubcollect.com/forms/nl/orpiet-hein/ouderbijdrage-2022-groep-3-t-m4
Groepen 5 t/m 7:

https://app.clubcollect.com/forms/nl/orpiet-hein/ouderbijdrage-2022-groep-5-t-m7
Groepen 8:

https://app.clubcollect.com/forms/nl/orpiet-hein/ouderbijdrage-2022-groep-8
Reminder:
hulpouders
programma
BOUW! Gezocht!
Bouw! is een online programma dat
effectieve
ondersteuning
biedt
bij
beginnende geletterdheid en het leren
lezen. Dit programma wordt in de groepen
3 en 4 gebruikt.
Ook in groep 2 starten we daar elk jaar in
april mee. De kleuters die nog wat hulp
kunnen gebruiken bij de Leesvoorwaarden
(voorwaarden om te kunnen leren lezen in
groep 3), gaan daar individueel mee
werken.
Hiervoor zijn wij opzoek naar minimaal 2
hulpouders per klas die ons hierbij kunnen
ondersteunen. De kinderen zullen om de
beurt onder begeleiding van jullie op de
gang met het gedigitaliseerde programma
Bouw! gaan werken. Uitleg over het
programma zal de leerkracht vooraf
geven. Het is de bedoeling dat elk kind 2
keer per week 10-15 minuten met het
programma werkt. Dus we hebben uw hulp
hard nodig. Ook opa’s, oma’s en overige
verzorgers kunnen reageren. En ook
ouders van de groepen 3 t/m 8.
Vindt u het leuk om kleuters te
begeleiden, wilt u zich dan uiterlijk voor 22
april a.s. aanmelden bij Marijke Sierksma,
intern begeleider van de groepen 1/2? Wilt
u aangeven op welke dagen u beschikbaar
bent? De begeleiding zal onder schooltijd
plaatsvinden.
Alvast bedankt.
Marijke Sierksma
m.sierksma@obs-piethein.nl
Jaarkalender 2022-2023
Evenals voorgaande jaren wordt de
papieren jaarkalender alleen op verzoek
uitgereikt. Bent u geïnteresseerd in de
jaarkalender 2022-2023, dan kunt u dit
voor 22 mei a.s. via de mail aangeven bij
Inge van Olphen: info@obs-piethein.nl
Geen schoolvoetbalcompetitie 2022
Helaas moet ik melden dat de
schoolvoetbal competitie voor de Piet Hein
niet doorgaat. Het was in eerste instantie
niet de bedoeling om voor dit jaar het

schoolvoetbaltoernooi
te
organiseren
wegens gebrek aan velden en organisatie.
Toch heeft men geprobeerd dit mogelijk te
maken, maar helaas waren zij te laat. Wij
ontvingen op de dag voor de meivakantie
de informatie en documenten. Het was
daarom niet mogelijk om in één dag alle
teams en begeleiders te regelen voor het
toernooi. In overleg met de directie is
besloten dit schooljaar daarom niet mee te
doen. Dit is heel jammer, want de leerlingen
van de Piet Hein doen altijd met veel plezier
mee aan de schoolvoetbaltoernooien.
Ik hoop dat wij volgend jaar weer mee
kunnen doen.
Groet, Juf Tatjana
Gezocht: Ouder voor de GMR
Ben je geïnteresseerd in het reilen en
zeilen op een school? Wil je graag
maatschappelijk betrokken zijn?
Wil je graag invloed uitoefenen op het
onderwijsbeleid?
Als je tenminste 1 van deze vragen met “Ja”
hebt beantwoord, dan kan de vacature voor
de GMR iets voor jou zijn. Naast de
medezeggenschapsraad (MR) van de Piet
Hein is er ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
(GMR)
op
bovenschools niveau.
Elke school binnen Amstelwijs is met twee
personen vertegenwoordigd in de GMR
(een ouder en een leerkracht). De GMR
heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t.
het bestuursbeleid dat alle scholen van
Amstelwijs betreft / aangaat.
Er is momenteel een vacature in de
oudergeleding van de Piet Hein en we zijn
nu op zoek naar een nieuwe kandidaat die
de Piet Hein wil vertegenwoordigen.
De GMR komt zeven keer per jaar bij
elkaar. Meer inhoudelijke informatie kun je
vinden
op
de
website:
https://www.amstelwijs.nl/pagina/69/GMR
Aanmelden kan via info@obs-piethein.nl.
Hier kun je ook eventuele vragen stellen en
dan nemen we contact met je op.
Met vriendelijke groet,
Marcel Agterberg, voorzitter MR
Bericht van de gemeente Amstelveen

Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met
kinderen in alle leeftijden, die om wat voor
reden dan ook, behoefte hebben aan steun
bij de opvoeding. En die geen familie, buren
of vrienden in de buurt hebben, waarop ze
een beroep kunnen doen.
Bijgaand treft u meer informatie aan
hierover. Deze informatie is zowel voor
vraaggezinnen als voor steungezinnen.

