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Belangrijke data September 
 
12    Informatiemiddag groepen 3/4 
13    Informatiemiddag groepen 1/2 en 7/8 
15    Informatiemiddag groepen 5/6 
16    Groep-8-dag 
19    Start kennismakingsgesprekken 
19    NME Bosgeheimen groepen 5A en 5B 
20    Studiedag, alle leerlingen vrij 
21    Start IPC 1e unit 
22    NME Bosgeheimen groepen 5C en 5D 
26    NME Wereldbrood, vriendschapsbrood  

   groepen 7B en 7C 
26    MR-vergadering 
26    OR-vergadering 
27    Schoolreisje 1/2 
28    Sportdag 4 t/m 8 
 
Bijlagen: 
- Plan Parklaan 
- Spaanse les 
- Typetuin 
- Acteerlessen 
- Naschoolse activiteiten derden 
- Musical4daagse 
- Taal- en spelmiddag 

 
 
 
Fietsen parkeren Parklaan 
Vanuit de bewoners van de Parklaan 
krijgen we geregeld het verzoek of we iets 
kunnen verbeteren aan het parkeren van 
de fietsen tijdens het brengen en halen van 
de kinderen.  
Er staan zo veel fietsen in de straat dat men 
nauwelijks het eigen terrein kan verlaten. 
Om die reden verzoeken we ouders die via 
de Parklaan (kant Kinderrijk) hun kind 
brengen of halen om hun (bak-)fiets te 
parkeren op het schoolplein tussen het hek 
en het voetbalveld. (Zie plan Parklaan.) We 
verzoeken u in verband met de veiligheid 
om niet op het schoolplein te fietsen, maar 
bij het hek af te stappen. 

Ouders die via de Schaepmanlaan komen 
kunnen hun fiets daar gewoon blijven 
parkeren.  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
parkeren hun fiets in de rekken aan de 
zijkant op de Schaepmanlaan. De 
leerlingen van de groepen 5 zetten hun fiets 
in de rekken aan de achterkant van het 
gebouw. 
De fietsenrekken bij de hoofdingang zijn 
alleen bedoeld voor bezoekers van de 
school of KinderRijk.  
 
Verkeersveiligheid Schaepmanlaan - 
REMINDER 
Voor de veiligheid van onze leerlingen 
verzoeken wij u nogmaals om niet de 
Parklaan in te rijden tijdens het brengen en 
halen van uw kind(eren). U kunt uw auto 
parkeren op Bolwerk, het parkeerterrein 
tegenover de ingang van de Parklaan.  
Bovendien geldt op de momenten dat de 
school in- en uitgaat, ook een inrijverbod.  
 
Bijwerken (nood)gegevens in 
Parnassys 
Vanwege de wet op de privacy (AVG) 
mogen we geen papieren leerlingenlijsten 
en of noodbriefjes meer in de noodmapjes 
van het ontruimingsplan of de klassenmap 
bewaren. Alle gegevens dienen beschermd 
te  worden bewaard. We zijn daarom 
volledig aangewezen op de gegevens uit 
ParnasSys. Het blijkt dat lang niet alle 
gegevens hierin zijn geüpdatet. We vragen 
u daarom om de gegevens te controleren 
en waar nodig aan te passen. Heeft u nog 
geen toegang tot ParnasSys, stuurt u dan 
een mail naar Inge van de administratie  
info@obs-piethein.nl 
 
Even voorstellen – Jeugdhulpverlener 
Mijn naam is Leny Wind, 
Jeugdhulpverlener bij de gemeente 
Amstelveen. U kunt als ouder met mij in 
gesprek over allerlei vragen en zorgen over 
uw kind(eren).  
Wat doet een Jeugdhulpverlener zoal? 
Ik ben bereikbaar voor ouders en school 
om mee te denken wanneer uw kind(eren) 
niet lekker in zijn/haar vel zit, u zorgen heeft 
die u wilt delen of anderszins behoefte 
heeft aan contact rondom vragen over de 
opvoeding.  
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Denkt u hierbij aan onderwerpen als: 
- Uw kind is zonder zichtbare aanleiding 
snel boos of verdrietig  
- Uw kind wil niet naar school 
- Uw kind kan niet stil zitten in de klas en 
stoort andere kinderen tijdens de les 
- Uw kind is onzeker en durft niet voor 
zichzelf op te komen 
- Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt 
weinig rekening met andere kinderen 
- Uw kind wordt gepest of pest andere 
kinderen 
- Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te 
maken of vriendschappen te behouden 
- Uw kind luistert niet en/of houdt zich niet 
aan regels 
- Er is veel ruzie in het gezin en u zoekt hulp 
om op een positieve manier met elkaar om 
te gaan 
- U en uw partner zijn gescheiden en u 
maakt zich zorgen of heeft vragen wat dit 
voor impact heeft op uw kind(eren) 
 
Waar en wanneer kunt u mij vinden? 
Doorgaans ben ik op dinsdagochtend 
aanwezig op de Piet Hein.  
U kunt me mailen of bellen. We bespreken 
dan wat voor u een prettige manier van 
afspreken is: videobellen of een afspraak 
op school, bij u thuis of op het Raadhuis. 
Ik ben bereikbaar via de mail 
l.wind@amstelveen.nl  of telefonisch 06-
38301132.  
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Restitutie deel gelden TSO  
Vorig schooljaar is de ouderbijdrage voor 
de TSO (tussenschoolse opvang) begroot 
op € 135,00 per kind per jaar. Bij het 
opmaken van de jaarrekening bleek dat er 
een behoorlijk bedrag te veel is begroot. Dit 
overschot kwam tot stand door een aantal 
financiële meevallers.  
Zo nam/neemt de coördinator een groot 
aantal uren voor haar rekening, hadden we 
te maken met meer instroom en daarmee 
meer inkomsten,  zijn er veel dubbele shifts 
gedraaid en hebben we ziektedagen niet 
kunnen vervangen. 
Na overleg met de 
medezeggenschapsraad hebben we 
besloten dat het teveel betaalde bedrag 
wordt gerestitueerd. Inmiddels is alles 
berekend en zal het teveel door u betaalde 

bedrag eind deze week aan u worden 
teruggestort.  
De ervaringen, die we het afgelopen 
schooljaar hebben opgedaan, hebben we 
meegenomen in de nieuwe begroting. Het 
nieuwe bedrag voor de TSO is in overleg 
met de MR vastgesteld op € 110,00 euro 
per kind per jaar. U ontvangt hiervoor 
separaat nog een betaalverzoek. 
 
Naschoolse activiteiten 
De school stelt zich ook dit jaar weer 
beschikbaar voor een aantal naschoolse 
activiteiten waarvoor de kinderen zich 
vrijblijvend en tegen een vergoeding 
kunnen opgeven. 
We proberen een jaarlijks wisselend 
aanbod te bieden. De komende periode 
gaat het om de volgende activiteiten: 
 
* dinsdag 14:45-15:45u  
Spaanse les. Deze cursus start op 13 
september is bedoeld voor groep 6 t/m 8. 
* woensdag 14:15–15:15u  
Typetuin. Deze cursus start op 2 november 
en is bedoeld voor groep 6 t/m 8. 
* donderdag 15:15-16:15u  
Acteerlessen. Deze cursus start op 15 
november en is bedoeld voor kinderen van 
7 t/m 12 jaar. 
 
In de bijlagen vindt u meer informatie over 
de inhoud, data en kosten. Alle activiteiten 
vinden plaats op de Wibautlaan. 
 
In het nieuwe jaar (eind februari/begin 
maart) kunnen de kinderen deelnemen aan 
Mad Science lessen. Deze lessen worden 
eerst geïntroduceerd op school.  
Deze naschoolse activiteit zal beschikbaar 
zijn voor de groepen 3 t/m 5 op de 
Schaepmanlaan en 6 t/m 8 op de 
Wibautlaan. Meer informatie ontvangt u 
tegen die tijd.  
 
Kinderen die naar een naschoolse opvang 
gaan, kunnen meedoen aan de 
activiteit(en), maar u dient dit dan wel af te 
stemmen met de BSO. 
 
U kunt uw kind aanmelden zoals 
aangegeven in de verschillende bijlages. 
 
Let op: Er is maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
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‘Kijk uit met fruit’ 
Geeft u uw kind druiven en/of 
cherrytomaatjes mee? Dringend verzoeken 
wij u om deze altijd voor uw kind door te 
snijden. Een hele druif of cherrytomaat kan 
namelijk makkelijk een luchtweg blokkeren 
(óók van al oudere kinderen!). Ze zijn glad 
en glijden dus snel weg. Snijd u daarom 
druiven en cherrytomaten in de lengte door 
midden (of beter nog: in vieren!). Op die 
manier wordt er vaak beter gekauwd én kan 
het stukje niet vast komen te zitten en voor 
stikgevaar zorgen. Dit geldt overigens ook 
voor knakworstjes! 
 
Sportdag groepen 4 t/m 8 
De sportdag voor de groepen 4 t/m 8 vindt 
plaats op woensdag 28 september!!  
Voor deze sportieve, gezellige ochtend zijn 
we nog op zoek naar enkele hulpouders, 
dus klik snel op onderstaande link, want vol 
= vol.....  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSe5hvb0uoumxbTcKE67bEga-
DubCbjFnJTH_hTW1CP7rDacGg/viewfor
m 
 
Hierbij alvast wat praktische informatie. 
Alle kinderen krijgen een paar dagen 
voordat de sportdag zal plaatsvinden, een 
brief met informatie mee. Vanaf 08.15u zijn 
alle kinderen welkom bij voetbalclub 
Sporting Martinus. Wij verzoeken ouders 
en kinderen om zoveel mogelijk op de fiets 
te komen. Bij de ingang van Martinus staat 
een aantal leerkrachten om de kinderen op 
te vangen en ze verder te wijzen naar de 
fietsenstalling bij Martinus. 
De kinderen krijgen gedurende de sportdag 
een shirt van school te leen en 2x een 
pauzehapje en wat te drinken.  
Na afloop mogen de kinderen van de 
groepen 7 en 8 zelfstandig Martinus 
verlaten. De kinderen van de groepen 5 en 
6 lopen met hun leerkracht (en hun fiets) 
naar het parkeerterrein voor Martinus. Daar 
kunnen de kinderen door hun ouders 
opgehaald worden. De kinderen van de 
groepen 4 staan met hun leerkracht voor 
veld 1 en worden daar door hun ouders 
opgehaald.  
 
 

Vergeet u niet uw kind af te melden bij 
de leerkracht!   
 
Wij verzoeken ouders om zelf de BSO te 
informeren over de ophaallocatie.  
 
Hartelijke groet, de sportcommissie 
 
Cursus Ouders & School 
Wilt u graag beter Nederlands leren? Wilt u 
graag uw kind thuis beter helpen met 
school? Wat leert u tijdens de cursus? 
- U krijgt les in de Nederlandse taal. 
- U leert over de basisschool. 
- U leert hoe u uw kind thuis kunt helpen. 
- U praat met elkaar over opvoeding. 
- U ontmoet ouders die dezelfde vragen 
hebben. 
De cursus wordt verzorgd door TopTaal, de 
Piet Hein en de gemeente Amstelveen. 
De cursus is GRATIS, maar de Gemeente 
beslist of u kan deelnemen aan de cursus. 
Wilt u graag meedoen? Geef u dan op bij 
de trainster Lutfiye Adibelli: 
ladibelli@hotmail.com of 06 41314119 
 
Naschoolse activiteiten derden 
Bijgaand treft u een bijlage aan waarin 
overige naschoolse activiteiten door 
derden wordt aangeboden. 
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