veel informatie bevat, maar hopen dat u de
nieuwsbrief de benodigde aandacht geeft.
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Belangrijke data September
12
13
15
16
19
19
20
21
22
26
26
26
27
28

Informatiemiddag groepen 3/4
Informatiemiddag groepen 1/2 en 7/8
Informatiemiddag groepen 5/6
Groep-8-dag
Start kennismakingsgesprekken
NME Bosgeheimen groepen 5A en 5B
Studiedag, alle leerlingen vrij
Start IPC 1e unit
NME Bosgeheimen groepen 5C en 5D
NME Wereldbrood, vriendschapsbrood
groepen 7B en 7C
MR-vergadering
OR-vergadering
Schoolreisje 1/2
Sportdag 4 t/m 8

Met vriendelijke groet,
Michel Houttuin, directeur

Op tijd beginnen
Ondanks dat we best tevreden zijn over
hoe het gaat, is het zaak om niet te
verslappen en u te wijzen op onze
starttijd. Te laat komen gaat namelijk ten
koste van de effectieve leertijd en wordt
gezien als onrechtmatig verzuim. Het is de
bedoeling dat de kinderen 5 minuten voor
aanvang van de lessen in de klas zijn. Dat
betekent voor de groepen 6 t/m 8 om 8:25
uur en voor de groepen 1 /m 4 om 8:40 uur.
Sportdag groep 4 t/m 8 op 28 september
Op woensdag 28 september vindt de
sportdag plaats voor de groepen 4 t/m 8 !!
Voor deze sportieve, gezellige ochtend
hebben we uiteraard weer veel hulp nodig.
Dus welke ouders willen ons sportteam en
420 enthousiaste kinderen komen helpen?
Via onderstaande link kunt u zich
aanmelden.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSe5hvb0uoumxbTcKE67bEgaDubCbjFnJTH_hTW1CP7rDacGg/viewfor
m
De sportdag zal plaatsvinden bij Sporting
Martinus, verder informatie over deze dag
zal spoedig volgen.

Bericht van de directie
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe schooljaar.
Wij
heten
alle
leerlingen
en
ouders/verzorgers nogmaals van harte
welkom.
We zijn het schooljaar goed begonnen en
het was fijn om vandaag iedereen weer op
school te mogen begroeten.
Het enthousiasme waarmee de meeste
kinderen binnen kwamen, geeft aan dat ze
er weer zin in hebben. Samen met u gaan
we er een mooi jaar van maken!
Om dat te realiseren vragen wij uw
aandacht voor een aantal schoolse en
organisatorische
zaken
in
deze
nieuwsbrief. Wij zijn ons ervan bewust dat
de eerste nieuwsbrief van het schooljaar

Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met sportieve groet, de sportcommissie
Verkeersveiligheid Schaepmanlaan
Met betrekking tot de veiligheid vragen wij
u niet de Parklaan in te rijden, maar op
Bolwerk te parkeren. Let u goed op bij het
oversteken van de Amsterdamseweg.
Automobilisten die uit de richting van het
oude dorp komen, zien u door de brug over
de snelweg laat oversteken. We raden u
aan om uw kinderen bij de hand te nemen
tijdens het oversteken van de VOP.
Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen zijn er toch automobilisten en
scooterrijders die de VOP over het hoofd

zien. Het best kunt u natuurlijk op de fiets
naar de school komen!
Minder afval op school
Wij willen graag ons steentje bijdragen aan
duurzaamheid en het beperken van het
(plastic) afval. Wij vragen u daarom om
geen kleine drinkpakjes mee te geven
tijdens de pauzes, maar in plaats daarvan
een herbruikbare beker/fles te gebruiken.
Zo produceert de school een stuk minder
afval.
AVG
Bij het invullen van het aanmeldformulier
van uw kind(eren) heeft u aangegeven of u
wel of geen bezwaar heeft tegen het
plaatsen van foto’s/video’s op website,
nieuwsbrief, social media, groepsapp etc.
Ook heeft u wel of geen toestemming
gegeven om uw kind(eren) te laten
vervoeren door derden van en naar
excursies.
Bij deze maken wij u erop attent dat u uw
toestemming of uw bezwaar te allen tijde
weer kunt wijzigen door een mail te sturen
naar de administratie van de school:
info@obs-piethein.nl
Informatiemoment
In de week van 12 september nodigen we
alle ouders uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal
de leerkracht u vertellen over wat de
kinderen dit schooljaar allemaal leren.
Hieronder vindt u de data en tijden waarop
de bijeenkomsten plaatsvinden.
Ma 12 sept: groep 3 / 4
16.00-17.00u
Di 13 sept:
groep 1 / 2
16.00-17.00u
groep 7 / 8
17.00-18.00u
Do 15 sept: groep 5 / 6
16.00-17.00u
Via Social Schools ontvangt u een
uitnodiging. Als u naar de informatiemiddag
komt, vragen wij u -om organisatorische
redenen – z.s.m. op het bericht te reageren.
Kennismakingsgesprekken
In de week van 19 september willen alle
leerkrachten alle ouders graag spreken om
gezamenlijk het jaar goed te beginnen.
Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij dit
gesprek van harte uitgenodigd. Het betreft
immers hun leerproces.

De gesprekken, die ‘s middags worden
gepland, worden fysiek gevoerd. Ouders
komen hiervoor naar school. De
gesprekken van donderdagavond, zijn
online. Binnenkort ontvangt u via Social
Schools een uitnodiging om u hiervoor in te
schrijven
Omgaan met corona besmettingen
Gelukkig zijn er geen grote restricties aan
het begin van dit schooljaar aangaande
corona. Op verschillende websites staan
allerlei richtlijnen. Voor het PO gelden
momenteel
de
volgende
regels: https://www.rijksoverheid.nl/onder
werpen/coronavirus-covid19/thuisquarantaine/in-isolatie-napositieve-test
dit betekent:
* bij klachten testen
* bij positieve zelftest, minimaal 5 dagen in
isolatie (max. 10 dagen)
* eerste dag met klachten, is dag 0
* geen klachten en toch positieve test?
Testdag is dag 0. Krijg je later toch
klachten, dan opnieuw gaan tellen en geldt
de ‘klachtendag’ als dag 0
* Je moet ook 24 uur klachtenvrij zijn
voordat je uit isolatie mag.
Reminder:
Mobiele
telefoons
en
vergelijkbare
multimedia-apparatuur,
zoals smartwatches
Mobiele telefoons en andere vergelijkbare
multimediale
apparatuur
zoals
smartwatches van de kinderen moeten
worden uitgezet bij betreden van de school.
De apparatuur wordt bewaard in de rug/jaszak van de kinderen op de gang. De
apparatuur is en blijft altijd het eigendom
van de leerling c.q. de ouders. De school
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
beschadiging of vermissing. Indien ouders
het risico van het opbergen van de
apparatuur op school een te groot risico
vinden, dienen zij de telefoon/smartwatch
niet mee te geven naar school.
De kinderen vragen toestemming aan de
leerkracht voor gebruik of indien ze derden
willen bellen. Staat de telefoon of andere
vergelijkbare multimediale apparatuur aan
zonder toestemming van de school of wordt
er binnen school mee gebeld of anderszins,
dan wordt deze ingenomen door de

leerkracht. Indien nodig wordt de ouder
hierover door de leerkracht geïnformeerd.
Bij herhaaldelijk overtreden van de regels,
gaat de telefoon/smartwatch naar de
directie, waar de ouder deze kan ophalen.
Naschoolse activiteiten
Komend schooljaar willen we weer een
aantal leuke naschoolse activiteiten
organiseren waaraan de kinderen na
schooltijd tegen vergoeding deel kunnen
nemen. Wegens corona zijn veel van dit
soort activiteiten gestopt, dus het is nog
even zoeken. In een aparte extra
nieuwsbrief zullen wij het aanbod
binnenkort aan u kenbaar maken.
Rapporten / IPC-mappen
Kort voor de zomervakantie zijn de
rapporten en IPC-mappen aan de
leerlingen meegegeven. Wij vragen u de
mappen deze week weer in te leveren bij de
leerkracht van uw kind.
Twee flexibele verlofdagen
Wij bieden ouders de vrijheid om jaarlijks
twee flexibele verlofdagen op te nemen.
In de leerplichtwet staat dat “bij andere
calamiteiten en naar het oordeel van de
directeur / teamleider belangrijke redenen,
maar geen vakantie, verlof mag worden
toegekend”. De twee flexibele dagen zijn
bedoeld om ouders in de gelegenheid te
stellen aan belangrijke gebeurtenissen deel
te nemen (waar de leerplichtwet officieel
geen vrij voor geeft), zonder het subjectieve
oordeel van de directeur. Doordat wij als
school de definitie van een belangrijke
gebeurtenis aan de ouders laten, zetten
ouders ze vrijelijk in. Zolang men binnen de
twee flexibele verlofdagen blijft, maken wij
hier geen melding van.
Om u de vrijheid te kunnen blijven geven
zelf te bepalen waar u verlof voor nodig
heeft, moeten wij wel een aantal regels
hanteren om binnen de mogelijkheden van
de wet te blijven. De leerplichtwet geeft
namelijk aan dat leerlingen een volledig
onderwijsprogramma aangeboden dienen
te krijgen en dat extra verlof enkel in
uitzonderlijke situaties gegeven mag
worden (zie website).
Deze regels zijn:

- De aanvraag dient minimaal twee weken
van te voren d.m.v. een verlofformulier bij
de directie te worden ingeleverd.
- Het onderwijsprogramma dat de leerling
op de verlofdag mist, dient op een later
tijdstip te worden ingehaald.
- Verloven worden niet verleend in de
eerste week voor of na de zomervakantie.
- Verloven worden niet toegekend in de
toetsweek van het Cito–lovs of de eindtoets
van groep 8.
- Verloven worden niet toegekend tijdens
schooluitjes, musical of excursies, waarbij
de school het van sociaal belang acht dat
de leerling aanwezig is.
Weest u zich ervan bewust dat als u de
twee dagen reeds gebruikt heeft om een
voor u belangrijke reden, dat een volgende
verlofaanvraag, die niet expliciet in de wet
staat beschreven, zal worden afgekeurd.
Traktaties
Als je jarig bent, mag je trakteren! Dat is
voor ieder kind een hoogtepunt. Aan de
verjaardag van uw kind wordt dan ook op
school de nodige aandacht besteed. En de
jarige mag in de eigen groep trakteren.
Omdat niet alle ouders het goedkeuren dat
hun kind (teveel) snoept, willen wij u vragen
uw gedachten te laten gaan over meer
gezonde alternatieven. Dat is ook van
toepassing op de traktatie voor de
leerkracht.
Wij hebben als schoolteam besloten niet
over te gaan tot een verbod, omdat het
handhaven daarvan vaak ongewenste
effecten met zich meebrengt.
Maar grote hoeveelheden snoep worden
niet op school opgegeten, maar mee naar
huis gegeven.
Gezien de aangetoonde schadelijke
effecten op het milieu, vragen wij u het
gebruik van plastic wegwerpartikelen,
zoals: rietjes, bekertjes, drinkkartonnetjes,
plastic traktatiezakjes, etc., tot een
minimum te beperken en hier rekening mee
te houden bij de keuze van uw traktatie,
maar ook bij het pauzehapje en/of de lunch.
Kortom, een goede traktatie moet aan veel
eisen voldoen: het moet er goed uitzien,
lekker en niet te groot zijn, gemakkelijk mee
te nemen, goed te bewaren, betaalbaar en

natuurlijk gezond zijn en niet teveel
calorieën bevatten. Veel ouders vragen ons
dan ook wat een geschikte traktatie kan
zijn. Onze tip: een leuke traktatie hoeft niet
altijd veel of groot te zijn en op internet zijn
veel leuke suggesties te vinden.

