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Belangrijke data
September
26
NME Wereldbrood, vriendschapsbrood
groepen 7B en 7C
26
MR-vergadering
26
OR-vergadering
27
Schoolreisje 1/2
28
Sportdag 4 t/m 8
Oktober
3
NME Wereldbrood, vriendschapsbrood
groep 7A
5
Start Kinderboekenweek
5
Boekenmarkt
6
NME Insecten om van te smullen
groep 6C
14
Laatst dag Kinderboekenweek
17
Start herfstvakantie t/m 21
24
Studiedag, alle leerlingen vrij
25
Groepen 1 t/m 4 vrij
27
Algemene ouderavond
28
NME Insecten, om van te smullen
Groepen 6A en 6B
Bijlagen:
- IPC 1e unit
- Typetuin
- Acteerlessen
- De Musical4daagse
- CultuurKabaal

Bericht van de directie
Studiedag
Dinsdag had het team van de Piet Hein de
1e studiedag van het jaar. De groepen 5 t/m
8 hebben de ochtend gebruikt om de unit
van IPC voor te bereiden. De onderbouw
groepen hebben de onderwijsroutines
besproken en de middenbouw had een
implementatie
sessie
voor
een

woordenschatprogramma. Deze wordt
geïmplementeerd in het taalonderwijs.
Afgelopen schooljaar sloten we af met een
enquête onder stakeholders. De middag
hebben we met het hele team deze
enquête bestudeerd. Het resultaat was een
prachtig overzicht wat onze sterke punten
zijn en welke punten we zouden kunnen
verbeteren. Al met al was de uitkomst heel
positief, zeker als we het vergelijken met de
landelijke benchmark. Het was dan ook
reden om de dag af te sluiten met een klein
feestje.
Parklaan vrij, (bak-)fietsen op het plein
Wat super fijn dat we zo snel met elkaar
ervoor hebben kunnen zorgen dat de
parklaan vrij blijft voor de bewoners.
Hartelijk dank aan alle ouders voor hun
medewerking.
Juf Mich
Onze onderwijsassistent Michelle bedenkt
veel leuke activiteiten om het werk in de
groep, anders en uitdagender te maken. De
ideeën worden vaak extra ingezet in de
middenbouw. Hetgeen ze maakt is voor
iedereen
beschikbaar
op:
https://www.jufmich.nl/
Met vriendelijke groet,
Michel Houttuin, directeur
Hulpouders Bouw! gevraagd
Bouw! is een online programma dat
effectieve
ondersteuning
biedt
bij
beginnende geletterdheid en leren lezen.
Het programma helpt leerlingen die
mogelijk risico lopen op problemen met
lezen. De leerlingen van groep 2 t/m 5
maken hier bij ons gebruik van op het
moment dat de leesresultaten opvallend
zijn. Voor de groepen 3 t/m 5 zijn wij op
zoek naar minimaal 2 hulpouders per klas
(die elkaar om de week afwisselen) die ons
hierbij kunnen ondersteunen. De groepen 2
zullen vanaf maart/april starten. De
leerlingen zullen om de beurt onder
begeleiding van u op de gang met het
gedigitaliseerde programma Bouw! gaan
werken. Wij willen deze kinderen 2 keer per
week met Bouw! laten oefenen onder
begeleiding van een ouder. Vindt u het leuk
om ons hierbij te helpen, dan kunt u zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Dagen en tijden zijn in overleg. Wilt u hierbij
aangeven of u 1 of 2 keer per week
beschikbaar bent?
de leerkrachten van de groepen 3 t/m 5
Schoolreis groepen 1/2 – parkeerhinder!
Volgende week is het zo ver: het
schoolreisje van de kleuters! De groepen
1/2 gaan op dinsdag 27 september naar
Oud Valkeveen. We verzamelen om 8:30u
bij school en lopen dan naar Bolwerk toe.
De bussen vertrekken om 9:00u. We
verwachten rond 15.30u weer terug te zijn.
De kinderen hebben er veel zin in.
Wij wensen de kleutergroepen een
geweldige dag toe met mooi weer!
Houd u er rekening mee dat u, als u
parkeert op Bolwerk, hindert kunt
ondervinden door de bussen voor het
schoolreisje die daar ‘s ochtends en ‘s
middags zullen staan!
de schoolreiscommissie
Sportdag groepen 4 t/m 8
Op woensdag 28 september vindt de
sportdag voor de groepen 4 t/m 8 plaats.
We hopen natuurlijk dat het een mooie en
gezellige dag gaat worden!
Aanstaande vrijdag krijgen alle kinderen
een brief met informatie mee. Vanaf 08:15u
zijn alle kinderen welkom bij 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. Uiteraard
mogen ouders ook meelopen om de
spelonderdelen even van afstand te
bekijken.
De kinderen krijgen gedurende de sportdag
een shirt van school te leen en 2x een
pauzehapje en wat te drinken. Verder is
een sportief outfit handig.
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!
Verder verzoeken wij ouders om zelf aan
de BSO door te geven dat de kinderen deze
dag bij Martinus opgehaald moeten
worden.
Mochten er ouders zijn die even naar de
sportieve prestaties van hun kind(eren)
willen komen kijken, dan kan dat vanaf de
zijlijn van veld 1.
Wij gaan er met elkaar een mooie,
sportieve ochtend van maken.
de sportcommissie
Belangrijk
bericht
van
de
kinderboekenweekcommissie
5 Oktober gaat de Kinderboekenweek van
start en daar willen we weer een groot feest
van maken. Hieronder vindt u een aantal
activiteiten waar u aan kunt meedoen en/of
helpen en een overzicht van de activiteiten
voor de kinderen.
5 oktober:
Opening. Alle leerkrachten gaan verkleed
in het thema groen/natuur. De leerlingen
mogen natuurlijk ook verkleed komen in
datzelfde thema. Maak het uzelf niet te
moeilijk, een hoed met bloemen, een groen
T-shirt, het is al gauw goed.
De kinderen mogen een plantje
meenemen van thuis voor op hun tafel. Dit
plantje mag een week komen logeren op
school.
U begrijpt dat het een klein plantje moet
zijn, want de leesboeken moeten er ook
nog bij. Wij dachten: niet groter dan
formaatje jampot. Het plantje mag luisteren
naar alle voorleesverhalen van de kinderen
en gedijt natuurlijk prima bij al die aandacht.
Op deze dag gaat ook op een onverwacht
moment een toeter door de hele school.
Dan wordt al het werk stil gelegd en moet
er voorgelezen worden, zelfs onder de
gymles. Dit zal gedurende de hele
Kinderboekenweek nog een paar keer
gebeuren.

Boekenmarkt!!
Eindelijk mag het weer, de traditionele
boekenmarkt. Van 12:30 tot + 13:30u
alleen op deze woensdag heeft boekhandel
Venstra -bekend van het Stadshart- een
filiaaltje hier op de Dr. Schaepmanlaan 2.
De boekenmarkt kunt u vinden in het
speellokaal bij de hoofdingang en rechts
daarvan bij de kleuters. Er zal een keur van
de allernieuwste boeken speciaal voor de
kinderen van groep 1 t/m 5 aanwezig zijn
en natuurlijk ook een selectie voor de wat
oudere kinderen. U kunt pinnen.
We hopen op een grote opkomst, vooral
ook omdat 20% van de opbrengst van de
verkoop weer besteed mag worden aan
boeken voor onze nog steeds groeiende
schoolbibliotheek.
Voor de boekenmarkt zijn we op zoek naar
ouders die kunnen helpen met het inrichten
van de markt en de verkoop van de boeken.
Deze ouders kunnen zich aanmelden bij
b.deroode@obs-piethein.nl
5 t/m 12 oktober:
In de klassen mag voorgelezen worden
door ouders of grootouders. Ook zou het
leuk zijn als ouders of grootouders wat
komen vertellen over hun groene beroep of
hobby. Misschien zijn er onder u wel
enthousiaste boswachters of vogelaars,
moestuiniers of boeren en schaapherders.
In al deze gevallen, dus voor zowel
voorlezen als vertellen, kunt u zich opgeven
bij de leerkracht van uw kind.
Ook is er voor de groepen 1 t/m 5 een
tekenwedstrijd, waarbij gestreden wordt om
de gouden penseel. Elke klas heeft een
eigen winnaar!
De groepen 6 t/m 8 storten zich op een
voorleeswedstrijd, waarbij een oorkonde
gewonnen kan worden.
We hopen er een prachtige groene en
inspirerende Boekenweek van te kunnen
maken.
Informatie Jeugdgezondheidszorg
Bijgaand treft u informatie aan van de GGD
over
Jeugdgezondheidszorg
op de
basisschool.

Start IPC 1e unit
Op woensdag 21 september zijn de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van start
gegaan met de 1e unit van IPC.
De groepen 5 en 6 gaan werken met het
thema: Chocolade. De groepen 7 en 8 gaan
aan de slag met het thema: Missie naar
Mars.
Elke
unit
kent
specifieke
doelstellingen gebaseerd op de leerdoelen
voor een of meer van de vakken. In de
bijlage treft u meer informatie hierover aan.
Naschoolse
activiteiten
–
nog
aanmeldingen nodig!
* woensdag 14:15–15:15u Typetuin. De
typcursus start 2 november en is bedoeld
voor groep 6 t/m 8. Zie informatie in de
bijlage.
* donderdag 15:15-16:15u Acteerlessen
Deze cursus start 15 november en is
bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Tijdens de lessen wordt inzet van de
verbeeldingskracht gestimuleerd en zullen
de fictieve wereld en de personages tot
leven gebracht worden. Na het afronden
van de eerste workshop is er de
mogelijkheid deel te nemen aan de
filmlessen waar met een professionele
crew een film opgenomen zal worden.
Zie informatie in de bijlage.
Reminder: De Musical4daagse
Deze herfstvakantie kunnen kinderen van 6
t/m 12 jaar weer even stralen op het toneel
van het theater tijdens De Musical4daagse.
Zie informatie in de bijlage
CultuurKabaal
Streetdance of samba- en werelddrummen
of arts & crafts. Ontdek je talenten en volg
lessen in je eigen wijk. Je kan je hiervoor
nog aanmelden. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de bijgesloten flyer.

