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Belangrijke data  
 
Oktober 
18 t/m 22  Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 
25    Studiedag, alle leerlingen vrij     
26    Groepen 1 t/m 4 vrij 
27    Afsluiting IPC 1e unit 
28    Algemene ouderavond (onder voorbehoud)

      
November 
  1    Start B8 toets 
  8    MR-vergadering 
  8    OR-vergadering 
  9    Start IPC 2e unit 
11    Sint Maarten 
12    Sint versiermiddag 
13    Landelijke intocht Sinterklaas 
15    Schoolfotograaf Schaepmanlaan 
16    Schoolfotograaf Schaepmanlaan &  
    Wibautlaan 
17    Familiefoto schoolfotograaf (middag)  
18    Studiedag, alle leerlingen vrij 
19    Schoolfotograaf Schaepmanlaan en  
    afscheidsfoto groepen 8 
 
Bijlage: 
- advertentie vacature leerkracht groep 5 
- gevonden kleding van de sportdag 
- planning schoolfotograaf 
- flyer Scienceclub 
- flyer Musical4daagse 
 

 
Daar ben ik dan! 
Op 26 september jl. is juf Tessa de trotse 
mama geworden van Sara. Moeder en 
dochter maken het goed. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
Bericht van de Directie: 
Verkeersveiligheid 
De verkeersveiligheid rond de school is 
ouders en ondergetekende een doorn in 
het oog. Over sommige punten ben ik met 
de gemeente in gesprek en hoop ik dat er 

verbeteringen aangebracht kunnen 
worden. Het betreft dan met name 
knelpunten als het Kazernepad (voorheen 
het Zwarte pad), Thorbeckelaan en de 
oversteek van Bolwerk naar de Parklaan. 
Maar ik doe ook een dringende oproep aan 
de ouders die hun kind met de auto naar 
school brengen.  Wilt u de Parklaan niet 
met uw auto inrijden! Er staat niet voor niets 
een inrijverbod. Dit verbod is voor de 
veiligheid van de kinderen van de Piet 
Hein. De Parklaan is een doodlopende weg 
met een zeer gering aantal 
parkeerplaatsen. Het gevolg is 
dat  auto’s  moeten draaien en keren. Dat 
leidt, in combinatie met fietsende kinderen 
en ouders, tot gevaarlijke situaties.  
 
Wist u bovendien dat: 
- de meeste kinderen op de Piet Hein 
kleiner zijn dan 1.20 meter en daardoor 
voor u moeilijk zichtbaar zijn? 
- kinderen pas goed de afstand kunnen 
schatten vanaf 8 jaar en snelheid pas vanaf 
9 jaar? 
- kinderen ingewikkelde situaties met 
meerdere auto’s moeilijk kunnen 
beoordelen? 
- haast hebben en keren met slecht zicht 
vaak ongelukken veroorzaakt?  
U kunt uw auto parkeren aan de 
overkant van de weg op Bolwerk (dit is 2 
minuten verder lopen).  
 
Dank u voor uw medewerking! 
 
Leerkracht gezocht 
Al jaren doe ik een oproep aan onze ouders 
om ons te helpen bij het vinden van nieuwe 
collega’s. Ook in de afgelopen nieuwsbrief 
hebben we deze oproep gedaan. Heel fijn 
dat u de advertentie op LinkedIn deelt en 
anderszins uw netwerk betrekt bij onze 
zoektocht. Dit heeft in het verleden vaak 
geholpen bij het vinden van een oplossing. 
Wij zoeken op dit moment vervanging voor 
het verlof van twee zwangere 
collega’s.  Het betreft een vervanging in 
groep 5 voor 3 dagen per 15 november en 
een vervanging voor groep 3 full time vanaf 
januari. 
Helaas hebben we nog geen vervanger 
weten te vinden voor het verlof in groep 5. 
Ondanks dat we nog zes weken de tijd 
hebben voordat het verlof ingaat, begin ik 



mij toch zorgen te maken.  Alle 
detacheringsbureaus geven aan geen 
mensen te hebben en dat de vraag enorm 
is. Op de advertentie op verschillende 
onderwijsvacaturesites wordt niet 
gereageerd. De advertentie op LinkedIn 
wordt veelvuldig gedeeld (dank daarvoor), 
maar heeft nog niet geleid tot 
geïnteresseerde beschikbare kandidaten.  
We merken ook dat de wisseling van 
leerkrachten tussen scholen groot is. Mijn 
collega-directeuren hebben net als ik te 
maken met een of meerdere vacatures. 
Vervangingsvacatures zijn extra moeilijk in 
te vullen, omdat het vaak tijdelijke 
aanstellingen betreft. Het UWV vergoed 
enkel de weken verlof. Geld voor een 
langere aanstelling is vaak niet 
beschikbaar.      
Hopelijk kunt u ons helpen door in uw 
netwerk met ons mee te zoeken. In de 
bijlage vindt u de advertentie van de 
vacature leerkracht groep 5.  
 
Extra begeleiding kinderen tijdens en na 
schooltijd 
Vanuit de overheid is er net na de eerste 
lockdown een subsidie verstrekt aan 
schoolbesturen om kinderen met een 
achterstand extra ondersteuning te kunnen 
bieden. Zoals in ons jaarverslag 2020-2021 
is aangegeven, bleek het niet eenvoudig 
om een partij te vinden die aan deze vraag 
voor zoveel scholen tegemoet kon komen. 
Uiteindelijk heeft het bestuur in ‘SKC’ een 
partij gevonden om kinderen deze extra 
begeleiding te kunnen bieden.  
SKC net staat voor: Stichting voor Kennis 
en sociale Cohesie. Zij bieden al meer dan 
twintig jaar naschoolse projecten aan 
binnen de gemeente Amsterdam.  
De begeleiding aan de kinderen zal 
gegeven worden door eerste- en 
tweedejaars hbo- en wo-studenten. De 
studenten worden voorafgaand aan het 
traject getraind door het ABC 
(onderwijsadviesbureau Amsterdam), 
waarna zij uitgerust zijn met de juiste 
kennis en vaardigheden om kinderen 
adequate ondersteuning te bieden. Het 
aantal kinderen dat wij als school hiervoor 
op mogen geven, is beperkt. Wij willen 
deze extra begeleiding daarom inzetten op 
het versterken van de taalvaardigheden 
van de niet Nederlandse kinderen in groep 

1 t/m 5 en de rekenvaardigheden van de 
kinderen met grote achterstand uit de 
groepen 6 en 7.  
Ouders wiens kind opgegeven kan worden 
voor deze extra ondersteuning, ontvangen 
daarover eerdaags bericht.  
 
Michel Houttuin, directeur 
 
 ‘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!) en daar in 
stikken. 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! 

 
Schoolfotograaf 
Foto Koch komt op 15, 16, 17 en 19 
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.  

mailto:info@obs-piethein.nl


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 
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 
 
Inge van Olphen 
 
Hack Shield 
Ik ben Nuria en ik zit in de Amstelveense 
kinderraad. Woensdag 20 september 
hebben wij  in de raadzaal van het 
Amstelveens stadhuis een demonstratie 
gekregen van de nieuwe app/website Hack 
Shield. Deze app zorgt ervoor dat kinderen 
beter snappen hoe ze hun persoonlijke 
gegevens moeten beschermen.  
Vanaf 5 november gaat Hack Shield een 
wedstrijd starten voor alle kinderen van 
Amstelveen ik wil als kinder raadslid graag 
bijdragen aan dit goede doel.  
Daarom zou ik alle ouders willen vragen om 
aan deze app thuis aandacht te geven en 
jullie kinderen op te roepen zich voor 5 
november op te geven als deelnemer.  

Deze app heet Hack Shield en is een app 
waar je van alles leert over mediawijsheid 
op een leuke en creatieve manier. Hoe 
kunnen je kinderen deelnemen? Nou dat is 
heel erg simpel. Als je de app download 
Hack Shield op Google Play of Apple app 
store en je opent de app, moet je je regio of 
land invullen. Klik dan vanaf 5 november op 
Amstelveen. Zodra je voor Amstelveen 
hebt gekozen  en je begint met spelen doe 
je mee met de wedstrijd. En wie dan de 
meeste punten verzameld voor Amstelveen 
kan een cadeautje winnen en wordt 
gehuldigt door de kinderburgermeester 
Bana en de burgemeester Tjapko Poppens.  
 
Mijn vraag is daarom aan jullie kunnen jullie 
dit thuis te bespreken en proberen via de 
website JoinHackShield.nl en laat je 
kinderen dit zien, want mijn doel met dit 
bericht is dat zoveel mogelijk kinderen hier 
vanaf weten.  
 
Nuria, groep 8B       
 
Kinderboekenweek 
Het is Kinderboekenweek en dat was te 
merken ook. Het thema is “Je kan worden 
wat je wil” en dat is natuurlijk een thema 
naar het hart van OBS Piet Hein. 
Tijdens de opening van de 
Kinderboekenweek op woensdag werden 
de kinderen ontvangen door de 
leerkrachten, onderwijsassistenten en 
natuurlijk juf Inge die waren verkleed als 
alles wat je maar zou willen worden: 
schoonmaker, politieagent, directeur,  
astronaut, beroepsmilitair,   kok, butler of 
een  rechtsgeleerde, je kon het zo gek niet 
bedenken of het was er.  Kinderen uit de 
middenbouw gingen enthousiast door de 
school om alle beroepen te vinden en dat 
waren er dus heel wat. 
Alle klassen waren versierd of ingericht met 
een beroep als thema. 
Tot overmaat van “ramp” ging ook nog het 
alarm af in de vorm van Meester Eric, onze 
conciërge, die door de megafoon omriep 
dat er nu meteen moest worden 
voorgelezen, of je nu bij de gymles zat of 
niet. 
 
Tot onze grote vreugde waren er woensdag 
en vandaag ook ouders die in de klas 
kwamen vertellen over hun beroep. En er 
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werd door ouders en opa’s en oma’s in de 
klas voorgelezen.  
Gedurende de Kinderboekenweek zullen er 
nog meer beroepen aan bod komen en 
komt er zelfs een echte brandweerman op 
school. Ook komen er nog meer ouders en 
opa’s en oma’s naar school om voor te 
lezen in de klas.  
 
De jaarlijkse boekenmarkt konden we nog 
niet organiseren, maar er is wel een 
vervangende actie bij Boekhandel Venstra 
in het stadshart, de hofleverancier van de 
Piet Hein. Zie onderstaand bericht. 
Spaar voor je schoolbibliotheek 
2021!Ook dit jaar is het weer mogelijk om 
tijdens de Kinderboekenweek mee te doen 
met de actie: 

‘Spaar voor je  schoolbibliotheek!’ 
Ouders, grootouders en kinderen die 
tijdens deze periode kinderboeken kopen in 
onze winkel kunnen de bonnen bij de kassa 
achterlaten met vermelding van de naam 
van de school. 20% van het totaalbedrag 
aan ingeleverde kassabonnen reserveren 
wij na afloop van de Kinderboekenweek 
voor aankopen door de school voor de 
schoolbibliotheek.  
 
Vorig jaar hebben wij zo toch een mooi 
bedrag voor onze schoolbibliotheek 
gekregen, dus wij bevelen de actie van 
harte aan. De Kinderboekenweek duurt nog 
tot en met volgende week vrijdag. 
 
Gevonden voorwerpen – ook van de 
sportdag! 
In de herfstvakantie zullen alle gevonden 
voorwerpen van de Wibautlaan en de 
Schaepmanlaan, die niet door de eigenaar 
zijn opgehaald, worden geschonken aan 
een goed doel. U heeft tot en met 14 
oktober de gelegenheid om het verloren 
kledingstuk, fietssleutel of haarband van uw 
kind er tussenuit te halen. De overgebleven 
spullen zullen aan een goed doel 
geschonken worden. 
 
In de bijlage ziet u een overzicht van de 
kleding en andere spullen die zijn 
achtergebleven tijdens de sportdag van 22 
september jl. Deze kleding ligt op de 
Wibautlaan. Mocht u een kledingstuk of 
voorwerp herkennen als dat van uw kind, 
dan kan het daar opgehaald worden.  

Scienceclub voor groep 8 
Net als in de afgelopen jaren organiseert 
het HWC tussen de herfst- en kerstvakantie 
een Scienceclub voor leerlingen van groep 
8. Kinderen die meedoen aan dit 
programma hoeven niet per se al heel goed 
te zijn in bèta of rekenen. Het gaat bij onze 
Scienceclub in de eerste plaats om 
kinderen die het leuk vinden om proefjes te 
doen en zich bezig te houden met 
onderwerpen die thuishoren bij de exacte 
vakken en om kinderen die de uitdaging 
van iets heel nieuws aan willen gaan.  
De club komt op vier woensdagmiddagen 
bij elkaar op het HWC en op twee 
woensdagmiddagen op de CSB. Elke les 
duurt een klokuur. In bijgaande folder leest 
u meer informatie.  
Leerlingen/ouders kunnen zich tot en met 
zondag 17 oktober aanmelden via de 
website, www.hethwc.nl. Via de mail krijgen 
de kinderen bericht van plaatsing en 
indeling. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij 
altijd even mailen: sch@hethwc.nl.  
 
T. Schröder 
teamleider & coördinator Scienceclub HWC 
 
Voetbalkamp 
In de herfstvakantie organiseert 
voetbalclub NFC een driedaags  
voetbalkamp. Samen voetballen met als 
insteek: lol hebben, leren omgaan met de 
bal, fouten mogen maken, samen lunchen, 
gezellig met je vrienden bewegen en 
nieuwe vrienden maken. Voor aanmelding 
en meer informatie gaat u naar de website 
van NFC: www.nfc.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Rene Mosch 
NFC Voetbalkamp 
 
De Musical4daagse 
De Musical4daagse is een uniek project dat 
kinderen van zes t/m 12 jaar stimuleert hun 
eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere 
groep maken de docenten binnen vier 
dagen een musical. Voor meer informatie 
en aanmelding verwijzen wij u naar 
bijgaande flyer. 
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