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* Berichten van de directie
- Ouders in de school
- Ontruimingsoefening
* Gezocht: Leden voor de ouderraad
* De Spaanse lessen gaan beginnen!

Belangrijke data
Oktober
14
17
24
25
28

Laatste dag Kinderboekenweek
Start herfstvakantie t/m 21 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
Groepen 1 t/m 4 vrij
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

Bericht van de directie
Ouders in de school
Na de zomervakantie hebben we de ouders
de mogelijkheid geboden om gespreid over
de week hun kind naar de groep te
brengen. Dit is ouders en de school goed
bevallen en daarom bieden we deze
mogelijkheid na de herfstvakantie opnieuw
in de week van 31 oktober. De eerste week
na de herfstvakantie is namelijk geen
volledige schoolweek. Op 24 oktober zijn
alle leerlingen vrij zijn vanwege een
studiedag en op dinsdag 25 oktober zijn de
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 ook
nog vrij.
Om niet alle ouders/verzorgers tegelijk de
school in te laten komen, verspreiden we
dat over de dagen van de week. Dat we dit
zo organiseren heeft te maken met de
interne verkeersstroom en daarmee de
veiligheid is het gebouw (met name op de
trappen). De grote hoeveelheid ouders

zorgt ervoor dat kinderen in het gedrang
komen en er anders gevaarlijke situaties
ontstaan.
U bent volgens onderstaand rooster
welkom om ’s morgens voor aanvang van
de lessen even met uw zoon/dochter mee
naar binnen te lopen.
Groepen 1/2
Maandag- en vrijdagochtend komen de
kinderen van groep 1/2 samen met hun
ouders naar binnen. De overige dagen
gaan de meeste kleuters zelfstandig naar
hun
groep
(enkele
uitzonderingen
daargelaten). NB: De kinderen worden -net
als altijd- elke dag door de ouders binnen
het gebouw bij de klas opgehaald.
Groepen 3
Dinsdagochtend is het de beurt aan de
ouders en kinderen van groep 3.
Groepen 4
Woensdagochtend is het de beurt aan
groep 4
Groepen 5
Donderdagochtend kunnen de ouders van
de groepen 5 mee naar binnen.
Een paar praktische punten:
- U neemt afscheid bij de deur van het
lokaal.
- Als u op één van deze dagen de school
inkomt, laat dan eventuele kinderwagens/
buggy’s in de hal staan. Dit om
opstoppingen in de gangen en de lokalen te
voorkomen.
Ontruimingsoefening
De afgelopen twee weken hebben we in
beide gebouwen een ontruimingsoefening
gehouden. In geval van een calamiteit, bij
het afgaan van het brandalarm, moeten de
leerkrachten en kinderen zo rustig en snel
mogelijk volgens vaste routes en afspraken
naar buiten. Dit oefenen wij elk schooljaar.
De oefening is prima verlopen: binnen 3
minuten
waren
alle
kinderen
en
leerkrachten buiten!
Met vriendelijke groet,
Michel Houttuin, directeur
Gezocht: Leden voor de ouderraad
De ouderraad (OR) is op zoek naar nieuwe
leden!

Wat doet de ouderraad?
De OR houdt zich bezig met het
organiseren van activiteiten die gericht zijn
op de beleving van de kinderen. Met name
de activiteiten die buiten het gewone
lesprogramma vallen, zoals de organisatie
van het jaarlijkse schoolreisje, maar ook de
sportdagen, groep 8 kamp, festiviteiten
rond feestdagen (Sint en Kerst, Lenteontbijt, Juf- en Meesterdag, etc) maar ook
verschillende
culturele
activiteiten
(Poppentheater, kleutermusical, bezoek
aan het Anne Frank huis etc), mooie
boeken voor in de schoolbibliotheek en
bijvoorbeeld ook het schaatsen op het
Stadsplein in de winter.
De OR stelt de hoogte en besteding van de
vrijwillige ouderbijdrage vast en draagt zorg
voor het innen en correct besteden van
deze bijdrage. Daarnaast adviseert de OR
(gevraagd
en
ongevraagd)
de
medezeggenschapsraad
en
de
schooldirectie. De OR bemiddelt -waar
nodig- tussen ouders en de school.
Als OR komen we ongeveer eens er 6
weken bij elkaar.
De OR bestaat op dit moment uit 5
enthousiaste en actieve leden en een
vertegenwoordiging vanuit de directie.
Vanwege de ideale mix in de commissie
hebben ouders van kinderen in de
onderbouw een lichte voorkeur.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Martin Jacobs via
telefoonnummer 06-46073354.
Je kunt ook een e-mail sturen naar
phouderraad@gmail.com. Wij nemen dan
contact met jou op.
Graag tot ziens!
De ouderraad
De Spaanse lessen gaan beginnen!
Goed nieuws! Voor de cursus Spaans die
gepland staat voor dinsdag 25 oktober a.s.,
zijn voldoende inschrijvingen! Deze gaat
dus van start. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.

Voor meer informatie of inschrijving kunt u
een
mail
naar
mij
sturen:
www.123spaansleren.nl
Vriendelijke groet,
Sandra López
Tel. 06-20671000

Het team van
de Piet Hein
wenst u een
fijne
herfstvakantie

