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Belangrijke data  
 
Oktober 
14    Laatste dag Kinderboekenweek 
17    Start herfstvakantie t/m 21 oktober 
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 
 
November 
  7    MR-vergadering 
  7    OR-vergadering 
11    Sint-versiermiddag 
11    Sint Maarten 
12    Landelijke intocht Sinterklaas 
14    Schoolfotograaf Wibautlaan 
15    Schoolfotograaf Schaepmanlaan 
16    Schoolfotograaf, familiefoto ’s middags 
    ’s ochtends afscheidsfoto groepen 8  
17    Schoolfotograaf Schaepmanlaan 
30    Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
 

Bijlagen:  Planning schoolfotograaf 

 
 

 
Bericht van de directie 
De verkeerssituatie rond de Piet Hein 
Vanuit ouders komen geregeld vragen/ 
zorgen over de verkeerssituaties in de 
omgeving van de school (Thorbeckelaan, 
de oversteek naar de Parklaan bij het 
Kazernepad, het inrijden van de Parklaan 
bij de Amsterdamseweg en iets verder de 
oversteek Molenweg). Hierover heb ik 
geregeld contact met de gemeente 
Amstelveen. Er zijn op bepaalde plaatsen 
verbeteringen aangebracht, maar over 
sommige plekken geeft de gemeente aan 
dat ze het maximaal mogelijke hebben 

gedaan. In mijn gesprekken met de 
verkeersafdeling wijt men ook veel aan 
gedrag van weggebruikers (te hard fietsen 
op het Kazernepad, verkeersregels zoals 
het inrijverbod Parklaan negeren,  etc.). Er 
is geen capaciteit om dit overal structureel 
te handhaven.  
Toch deel ik met veel ouders de zorg dat 
sommige plekken nog echt veel risico met 
zich meebrengen. Een van die plekken is 
de afslag naar de Parklaan op het 
Kazernepad.  Vandaar dat we het initiatief 
van een ouder voor het tekenen van de 
petitie aangaande het Kazernepad ook in 
deze nieuwsbrief plaatsen. 
Ook kunnen we als ouders zelf veel doen 
aan de verbetering van de verkeers-
veiligheid en gelukkig wordt deze al door 
veel ouders opgevolgd. 
Kom zoveel mogelijk op de fiets naar 
school (zorg voor goede verlichting de 
komende donkere maanden). 
Komt u met de auto, parkeer deze dan op 
Bolwerk. De blauwe zone bij de 
Thorbeckelaan is bedoeld voor het 
Florencius. Te veel verkeer geeft 
gevaarlijke situaties in de smalle 
Thorbeckelaan.  
Rijd niet de Parklaan in. Er is niet voor 
niets een inrijverbod!  Dat geeft veel gevaar 
voor de fietsers, vooral omdat de auto’s 
moeten keren om de straat te kunnen 
verlaten  
Fiets de route samen met uw kind voordat 
ze zelfstandig naar school komen. Tijdens 
deze rit kunt u hen wijzen op de gevaarlijke 
punten die ze tegenkomen op hun route. 
Tip: rijd soms iets om en kies de veiligste 
route. Mijd bijvoorbeeld het Kazernepad en 
fiets via het oude dorp/Amsterdamseweg 
naar de school.  
 
Samen zorgen dat de kinderen les kunnen 
blijven krijgen (corona) 
De meeste mensen hebben corona achter 
zich gelaten. Het lijkt op dit moment een 
beheersbaar virus. Vanuit de overheid 
wordt de school er op 
geattendeerd  rekening te blijven houden 
met het virus en ervoor te zorgen dat de 
kinderen zoveel mogelijk gewoon onderwijs 
kunnen blijven volgen. Wij kunnen dat niet 
zonder uw hulp.  
Het najaar is altijd een periode waarin meer 
mensen ziek worden. Ook is de 



verwachting dat de coronabesmettingen 
toenemen. In het geval van corona gelden 
nog altijd strenge regels waaraan we ons – 
zeker als school - dienen te houden. In het 
geval dat iemand een coronabesmetting 
oploopt moet men minimaal 5 dagen in 
quarantaine. Dit is vervelend voor de 
leerling, maar noodzakelijk om te 
voorkomen dat niet anderen worden 
besmet. Met elkaar kunnen we de risico’s 
dat kinderen en de leerkracht ziek worden 
verminderen door wanneer kinderen 
klachten hebben die passen bij corona een 
zelftest (liefst dagelijks) af te nemen. Uw 
kind krijgt voor als het verkouden is na de 
herfstvakantie 2 zelftests mee naar huis. 
Zelftesten zijn niet verplicht, maar op deze 
manier kunnen we hopelijk voorkomen dat 
meerdere kinderen en de leerkracht ziek 
worden. In het geval dat de leerkracht 
besmet wordt, betekent dit dat de 
leerkracht geen fysiek les mag geven. 
Iedereen is bekend met de huidige 
lerarentekorten en het vervangen van een 
zieke leerkracht is een opgave die vaak niet 
lukt, waardoor het risico groter wordt dat de 
kinderen thuis komen te zitten en enkele 
dagen onderwijs missen.   
 
Hieronder vindt u de huidige regels van het 
RIVM. 
 
U hoeft niet in quarantaine als u in de buurt 
was van iemand met corona. Om 
besmettingen en verspreiding van het virus 
tegen te gaan is het wel belangrijk om na 
contact met een positief getest persoon: 
extra alert te zijn op klachten, direct te 
testen bij klachten en contact met 
kwetsbaren voor 10 dagen na het contact 
met de positieve persoon te vermijden. Bij 
klachten blijft u thuis tot u een negatieve 
testuitslag heeft.  
Ook als u gevaccineerd of hersteld bent. Bij 
een positieve testuitslag gaat u altijd in 
isolatie. 
 
Corona met klachten: 
U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 
10 dagen in isolatie. U telt vanaf het 
moment dat u klachten kreeg. Dat is dag 0. 
U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur 
lang geen last meer heeft van 1 of meer van 
deze klachten: 

* koorts 

* hoesten 
* keelpijn 
* benauwdheid 
* neusverkouden 

Dit advies geldt ook als u een 
verminderde afweer door ziekte of 
medicijnen heeft.   
 
Corona zonder klachten: 
Had u geen klachten toen u een zelftest 
deed of werd getest bij de GGD? En kreeg 
u daarna ook geen klachten? Dan zijn dit de 
isolatieregels:  
U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met 
tellen vanaf de datum van de test. Dat is 
dag 0. 
Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten 
die horen bij corona? Dan begint u opnieuw 
met tellen vanaf de dag dat u klachten 
krijgt. Dat wordt dan dag 0. U blijft minimaal 
5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. 
U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 
uur lang geen last meer heeft van 1 of meer 
van deze klachten: 

* koorts 
* hoesten 
* keelpijn 
* benauwdheid 
* neusverkouden 

Dit advies geldt ook als u een 
verminderde afweer door ziekte of 
medicijnen heeft.   
 
Mag u uit isolatie?  
Houd u dan 10 dagen aan dit advies. U 
begint met tellen vanaf de dag dat u 
klachten kreeg of vanaf de datum van 
positieve (zelf)test: 
Vermijd zoveel mogelijk contact met 
personen die een grotere kans hebben om 
ernstig ziet te worden van corona. 
Pas de algemene hygiënemaatregelen 
zorgvuldig toe. 

 
Leerlingvolgsysteem 
Basisscholen werken verplicht met een 
leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook 
wel leerling- en onderwijsvolgsysteem 
(LOVS) genoemd. Hiermee houdt de 
school vorderingen en resultaten bij. Niet 
alleen van uw kind, maar ook van de groep 
van uw kind en van de school. Dit gebeurt 
in ieder geval voor de Nederlandse taal en 
rekenen-wiskunde.  



Er zijn verschillende leerlingvolgsystemen. 
Wij gebruiken op de Piet Hein het LOVS 
van Cito. Nu zijn er de afgelopen jaren om 
meerdere redenen (o.a. visie op toetsen, 
referentieniveaus, monopolie Cito, 
uitstraling) meerdere LOVS aanbieders op 
de markt gekomen. Cito heeft zijn LOVS 
ook geheel aangepast/veranderd en per 
december 2023 zijn de huidige toetsen niet 
meer te gebruiken. Doordat de nieuwe Cito 
anders is, is dit ook de tijd om ons als 
school -naast de nieuwe Cito- te oriënteren 
op de verschillende andere mogelijkheden. 
Dat het LOVS er over een jaar anders uit 
gaat zien, is een feit, maar welke LOVS wij 
als school gaan kiezen is nog niet bekend. 
We zullen komend schooljaar de 
verschillende mogelijkheden onderzoeken. 
 
Jaarverslag 
Op de website kunt u het jaarverslag van 
schooljaar 2021-2022 vinden.    
https://www.obs-
piethein.nl/index.php?section=5&page=30
7  
 
Met vriendelijke groet,  
Michel Houttuin, directeur 
 
Tekent u ook de petitie? 

Beste ouders / verzorgers,  

De drukte op het fietspad Kazernepad 
(tussen Oude Dorp en Molenweg) op 
schooldagen tussen ca 8:10-8:40u baart 
mij ernstige zorgen en ik weet inmiddels dat 
meerdere ouders deze zorg delen. Onder 
meer de snelheid van e-bikes, als wel 
middelbare scholieren die de 
verkeersregels niet altijd even nauw 
nemen, zorgen voor een gevaarlijke 
verkeerssituatie, voornamelijk voor 
kinderen. Meermaals zijn er al botsingen 
geweest, tot dusverre gelukkig zonder 
ernstige gevolgen. Ondanks meerdere 
contactpogingen met de gemeente, 
handhaving en het KKC is er tot op heden 
geen toereikende oplossing gevonden. 
Handhaving heeft aangegeven dat ze om 
diverse redenen -zoals het ontbreken van 
de juiste bevoegdheden- niet structureel 
iets kunnen betekenen. Middels een petitie 
wil ik de gemeente (nogmaals) met klem 
vragen deze verkeerssituatie stevig onder 
de loep te nemen en maatregelen te treffen, 

zodanig dat in de donkere, natte maanden 
hopelijk ongelukken voorkomen kunnen 
worden.   

Mocht je de petitie willen ondertekenen, 
dan is deze te vinden op de 
Schaepmanlaan in de hal van de 
hoofdingang op het schoolplein. Hij ligt er 
tot vrijdag 14 oktober.   

Alvast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
Caroline Nieuwzwaag-Weber 
(moeder van Sammie en Kate) 
 
Schoolfotograaf 
Foto Koch komt op 14, 15, 16 en 17 
november de schoolfoto’s maken. Bijgaand 
treft u hiervoor de planning aan. 
Op woensdagmiddag 17 november a.s. 
worden de familiefoto's gemaakt van alle 
broer(s)/zus(sen), die: 
een jongere of oudere broer/zus hebben 
die niet (meer) op de Piet Hein zitten EN/OF 
een broer/zus hebben op de andere locatie 
U kunt uw kinderen hiervoor t/m 10 
november opgeven bij Inge van Olphen via 
de mail info@obs-piethein.nl Aan de hand 
van de aanmeldingen wordt een schema 
gemaakt en krijgt u een tijd toegewezen. 
Op 11 november sturen wij u deze indeling 
toe via Social Schools.  
Zitten uw kinderen op één locatie, dan 
wordt de foto onder schooltijd gemaakt. 
Ook hiervoor verwijzen wij u naar de 
planning. Mochten uw kinderen ontbreken, 
neemt u dan contact op met mij op. 
De complete afhandeling van de 
schoolfotografie verloopt via internet 
volgens de AVG wetgeving. Dit betekent 
dat Foto Koch geen gegevens van de 
ouders nodig heeft om de schoolfoto’s te 
maken. 
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking 
aangegaan en gaan er vanuit dat alle 
kinderen op de foto mogen. Mocht u 
bezwaar hebben, dan dient u dit voor 1 
november aan mij door te geven 
via: info@obs-piethein.nl 
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind 
het inlogkaartje van de leerkracht. Hierop 
vindt u een uniek inlognummer en 
wachtwoord. Met deze gegevens logt u in 
op www.fotokoch.nl Wanneer u binnen 10 
dagen bestelt, ontvangt u van Foto Koch de 
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groepsfoto gratis! U hoeft niet persé 
meerdere foto’s te bestellen. 
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, 
factuur of creditcard. 
Als u wilt, kunt u zelf de inloggegevens 
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld 
opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf 
een bestelling kunnen plaatsen in de 
webshop. 
Foto Koch blijft actueel met het ontwikkelen 
van nieuwe achtergronden, waar u tijdens 
het bestelproces een mooie keuze uit kunt 
maken. Ook kunt gepersonaliseerde 
fotofun-producten bestellen. 
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind 
kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter 
tot zijn recht. Vermijd fluorescerende 
kleding. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij 
bereiken op telefoonnummer 020 6416065 
of via de mail: info@obs-piethein.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Inge van Olphen 
 
Kinderboekenweek 
Gisteren was de opening van de 
Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar 
is GI-GA-GROEN. Wat leuk om te zien dat 
er zoveel kinderen in het groen naar school 
zijn gekomen. Ook de leerkrachten waren 
mooi groen aangekleed. 
Veel van de kinderen hadden ook een 
plantje van huis meegenomen. In iedere 
klas wordt extra voorgelezen.  
Boekhandel Venstra doet natuurlijk ook 
mee aan de Kinderboekenweek en samen 
met hen organiseerden we weer een 
boekenmarkt bij ons op school.  De 
boekenmarkt werd erg druk bezocht. Fijn 
om te zien dat ouders hun kinderen mooie 
boeken gunden. Van ieder boek dat daar 
gekocht werd krijgen wij een percentage 
om de schoolbibliotheek nog meer aan te 
vullen.  Was u niet in de gelegenheid om 
langs te komen? Geen probleem. Als u 
tijdens de Kinderboekenweek een 
kinderboek koopt bij Venstra geef dan aan 
dat u van basisschool Piet Hein bent. Ook 
dan wordt een percentage gereserveerd 
voor aankopen ten bate van de 
schoolbibliotheek. Helpt u ons mee nog 
meer leuke boeken in de bibliotheek te 
zetten? Veel leesplezier! 
 

De typecursus gaat door! 
Goed nieuws! Voor de typecursus die 
gepland staat voor woensdag 2 november 
2022 14:15uur, zijn voldoende 
inschrijvingen! Deze gaat dus van start. Er 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor 
meer informatie of inschrijving, mail ons via: 
www.typetuin.nl of bel op werkdagen naar 
013-5220579. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Manon en Margje van de Typetuin 
 
Bosgeheimen 
De groepen 5 zijn voor NME op excursie 
geweest naar het Amsterdamse bos. Na 
een welkomstwoord en korte uitleg van juf 
Ingrid gingen we in groepjes aan de slag 
met verschillende opdrachten. We hebben 
ontdekt hoe watervogels droog blijven, op 
welke manieren zaden zich verspreiden, 
hoe je de leeftijd en de lengte van een 
boom kunt opmeten, welke bodemkruipers 
er in het bos leven en er zijn prachtige 
boomhutten gebouwd. Op het water 
hebben we spectaculaire safari-taferelen 
gezien: zo was een meerkoet in gevecht 
met een rivierkreeft die zich niet zo maar 
gewonnen gaf. Niet alle groepen hebben 
het helemaal droog gehouden, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Mede dankzij 
de hulp van de vele ouders was het een 
geslaagde excursie!  
 
Verslag bosgeheimen Sophia 5C 
Het was heel leuk. Vooral toen we opdracht 
2 deden. We moesten we een hut bouwen. 
Het was een hutje voor een egeltje. Hij is 
waterdicht. Heel veel anderen zijn niet 
waterdicht, maar die van ons wel. 
Bij opdracht 1 was er meer dan 1 opdracht. 
Je moest eerst kijken naar vogels. Hoe ze 
niet nat worden. Het antwoord is: vogels 
hebben veren die zijn meestal heel vettig 
en daardoor glijdt het water er af. Toen 
moesten we kijken of het waar is en het was 
waar. Het gleed er echt af! [trouwens mijn 
vader verklapte het antwoord] Doei. Einde. 
 
Schoolreisje groepen 1/2 
Dinsdag 4 oktober was het dan eindelijk zo 
ver. We gingen op schoolreisje!! 
We gingen met de bus naar Oud 
Valkeveen. Het weer was heerlijk en er 
waren genoeg superleuke dingen om te 
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doen. De echte durfallen gingen in de 
drakenachtbaan maar voor de kinderen die 
dat net een beetje te spannend vonden, 
waren er genoeg andere, leuke attracties! 
Er waren auto’s die je zelf kon besturen, 
paardjes waar je op kon rijden en bijtjes die 
gingen vliegen. Bovendien was er ook een 
show waar iedereen erg om moest lachen.  
Om half 3 kreeg iedereen nog een ijsje en 
gingen we weer terug in de bus. Toen we 
aankwamen waren er veel ouders erg 
geschrokken omdat de bus leeg leek, maar 
gelukkig zaten alle kinderen gewoon 
verstopt!  
Kortom, het was een heerlijke dag en we 
kunnen terugkijken op een geslaagd 
schoolreisje! Dank aan alle hulpouders. 
 


