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Belangrijke data
Mei
30
30

Start Cito groepen 3 t/m 7 *
vervolg Cito groepen 2
*

Juni
1 t/m 3
6
7 t/m 10
7
7
15 t/m 17
17
20 t/m 23
22
23
29

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

* Het is NIET mogelijk om de extra verlofdagen in
te zetten op dagen dat er Cito toetsen afgenomen
worden. Aanvragen dienen ook minimaal 2 weken
van te voren te worden aangevraagd!

een mailtje te sturen naar: info@obspiethein.nl waarin u aangeeft de enquête te
hebben ingevuld.
We hebben voor dit cadeautje gekozen,
omdat we als school graag ons steentje
bijdragen aan duurzaamheid. Dat doen we
op allerlei gebieden. Ons gebouw aan de
Schaepmanlaan is energieneutraal en op
het dak van de Wibautlaan liggen
zonnepanelen. Op school scheiden we ons
afval en hebben we het met de kinderen
tijdens IPC geregeld over het milieu.
Wij vragen in dit kader ouders en kinderen
dan ook om geen kleine drinkpakjes meer
mee te geven, maar de drinkbeker te
gebruiken. Dit helpt bij het minder
produceren van afval op school. Deze
drinkbeker geeft daarvoor hopelijk een
extra situlans.
Uitslag Cito Eindtoets
Begin april hebben de kinderen uit groep 8
de centrale eindtoets van Cito gemaakt.
Wij zijn trots op alle kinderen en op hun
behaalde resultaat.
Iedere leerling die de Centrale Eindtoets
heeft gemaakt, krijgt een standaardscore
op een schaal van 501 tot en met 550. Dit
jaar behaalden de leerlingen landelijk
gezien gemiddeld een standaardscore van
535,2.Wij hebben als school ruim boven het
landelijk gemiddelde gescoord en een
schoolscore van 541,3 behaald.
Ook in vergelijking met scholen met een
vergelijkbare populatie scoorden we boven
de gestelde eis.

Bericht van de directie
Tevredenheidsenquête
Heeft u de tevredenheidsenquête al
ingevuld? Wij rekenen op uw medewerking,
want hoe meer personen de vragenlijst
invullen, hoe completer het beeld.
U heeft nog tot 10 juni de gelegenheid.
Ter stimulans en als bedankje krijgen de
kinderen van de ouders die de enquête
hebben ingevuld een mooie Piet Hein
drinkfles. Gezien het feit dat de enquête
anoniem is, krijgt u deze in vertrouwen door

Aantal ll
Lezen

1F
2F
Taal
1F
2F
Rekenen 1F
2F

86
79
86
70
86
58

1F = fundamenteel niveau
2F = streef niveau

Piet
Hein
%
100
92
100
81
100
67

Landelijk
%
98
73
97
62
92
44

Het toetsadvies is een onafhankelijk en
objectief tweede gegeven naast het
schooladvies dat de kinderen eerder dit jaar
ontvingen. Als een leerling beter presteert
op de Centrale Eindtoets dan het
schooladvies aangeeft, dan heroverweegt
de basisschool het eerder gegeven
schooladvies. In sommige gevallen wordt
dan het schooladvies, na overleg met de
leerlingen en ouders/verzorgers, naar
boven bijgesteld.
De eindtoets scoort gemiddeld rond de
71% op het schooladvies. Het percentage
kinderen dat onder het schooladvies scoort
bedraagt 19% en de kinderen die beter
scoren dan hun advies en ligt rond de 19%.
In totaal behaalde een uitzonderlijk hoog
aantal van 12 kinderen de maximale score
van 550.

10.00 – 10.30u groepen 5: Red de wereld

10-minutengesprekken facultatief
Binnenkort ontvangt u via Social Schools
een uitnodiging voor de 10-minutengesprekken. Deze gesprekken zijn niet
verplicht. Alleen als u iets met de leerkracht
wil bespreken over bijvoorbeeld de
behaalde resultaten, hoeft u zich hiervoor in
te schrijven.

Reminder: Pleinfeest 8 juli 2022
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 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.

Met vriendelijke groet,
Michel Houttuin
Laatste
mogelijkheid
opgeven
jaarkalender 2022-2023
Bent u geïnteresseerd in de jaarkalender
2022-2023, dan kunt u dit voor 6 juni a.s.
via de mail aangeven bij Inge van Olphen:
info@obs-piethein.nl
Afsluiting IPC voor ouders
Eindelijk kan er weer een afsluiting van IPC
plaatsvinden!
Op 10 en 15 juni presenteren de kinderen
van de groepen 3 t/m 7 graag aan u wat zij
de afgelopen periode allemaal geleerd
hebben bij IPC. U ontvangt hiervoor nog
een speciale uitnodiging van de kinderen
zelf, maar bij deze kunt u de tijden vast in
uw agenda noteren. Zij verheugen zich op
uw komst!
Schaepmanlaan 10 juni groepen 3 t/m 5:
08.45 – 09.15u groepen 3: Onze wereld
09.20 – 09.50u groepen 4: Onze wereld

Wibautlaan 15 juni groepen 6 en 7:
08.30 – 09.15u
Groepen 6: Red de wereld
Groepen 7: Hoe ziet de wereld eruit?
Let op: Bij de groepen 3 t/m 5 worden er
op deze vaste tijdstippen presentaties
gegeven en is het in- en uitlopen niet
mogelijk! Bij de groepen 6 en 7 bent u wel
in de gelegenheid om heen en weer te
lopen tussen de verschillende lokalen.
Omdat de groepen 8 die dag op kamp
gaan, vindt de afsluiting van IPC voor die
groepen op een ander moment plaats. U
ontvangt hierover informatie via de
leerkrachten.

Het thema van dit jaar is SUPERHELDEN
Hulp gevraagd
We hebben veel hulp nodig van ouders bij
bijvoorbeeld het begeleiden van de
spelletjes, schminken en het op- en/of
afbouwen. Ook zijn we op zoek naar DJ's.
Via
deze
link
kunt
u
zich
aanmelden: https://forms.gle/d18GDSbZrD
X8HjCVA U ziet hier voor welke onderdelen
wij hulp nodig hebben en voor welk tijdstip
u zich kunt opgeven.

Mocht u vragen hebben, stuurt u dan een
mail naar pietheinpleinfeest@gmail.com.

praktisch fietsexamen. De diploma´s
werden gegeven op vrijdag 20 mei.

de pleinfeestcommissie

Geschreven door: Julia Groffen, 7B

Avond4daagse
Eén van de activiteiten die we ook door
corona hebben moeten missen, is de
avond4daagse. Helaas staat er ook voor dit
jaar nog geen meerdaagse wandeltocht op
het programma. Dit vinden wij heel jammer,
want er lopen altijd veel enthousiaste
leerlingen van onze school mee.
De
huidige
coördinator
van
de
avond4daagse, Corinne Jonas (moeder
van Cas uit groep 8) gaat ermee stoppen.
Wij zijn op zoek naar één of meerdere
ouders die het stokje van haar over willen
nemen. Het draaiboek ligt al klaar!
Voor meer informatie of aanmelding kunt u
een mail sturen naar: info@obs-piethein.nl
Wij danken Corinne voor de jaren dat zij
zich heeft ingezet om de avond4daagse
iedere keer weer tot een groot succes te
maken!

Kika Games
KiKa bestaat dit jaar 20 jaar! En dat vieren
we
graag
SAMEN
met
alle
basisschoolkinderen van Amsterdam en
omstreken!

Praktijkexamen verkeer groepen 7
De groepen 7 van de Piet Hein school (en
waarschijnlijk ook andere scholen) hebben
maandag 16 mei het VVN fietsexamen
gehad. De fietsroute nam plaats bij de
kruiskerk. Het was een zonnige dag op dat
moment. Bij een fietsexamen moet je op
alles dat je hebt geleerd letten.
Dus je hand uitsteken, voorsorteren en
voorrang enzo. Voordat je een fietsexamen
doet moet je een fietscheck doen. Dat
houdt in dat je fiets helemaal veilig is. Als
dat niet zo is dan moet je het regelen. Er
was 1 minuut afstand per persoon die reed.
En dan ergens in de route zaten mensen
naar je te kijken of je het goed deed. Mijn
mening hierover: 'Ik vond het best wel goed
gaan, alleen was de rij best wel lang
waardoor je langer in de hete zon moest
staan. Maar tijdens het fietsen was de zon
wel fijn. Alles is beter dan regen (behalve
een tornado of tsunami).' Eerst voor het
praktische fietsexamen had je het digitale
examen. Die moet je halen met het
praktisch fietsexamen om een diploma te
kunnen krijgen.
Maar als je het digitale niet haalt kan je een
herexamen doen, dat is alleen niet bij het

Op 28 augustus organiseren we in het
Olympisch Stadion de KiKa Games! Een
Olympische Spellendag voor jong en oud.
In duo’s leggen kinderen samen met een
volwassene (vader/moeder, opa/oma,
buurman/vrouw, oom/tante, of wie maar
wil...) een uitdagend sport- en spelparcours
af. Tijd is niet belangrijk, plezier wel!
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel op
www.kikagames.nl voor meer informatie!
Tv-presentator Jan Joost van Gangelen is
samen met zijn kinderen alvast begonnen
met trainen. Klik hier voor de unieke
beelden!
Met feestelijke groet,
Helen Walker, Manager Onderwijs KiKa

