
Nieuwsbrief nr. 6  
14 oktober 2021 
 
* Bericht van de directie 
- Aanpassing Kazernepad / brug Parklaan 
- Meester Nigel vervangt juf Judith 
* Reminder: Schoolfotograaf 
* Reminder: Gevonden voorwerpen – ook van de 
  sportdag! 
 
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: 
- Aanpassingen Kazernepad / bruggetje Parklaan 
- gevonden kleding van de sportdag 
 
 

 
Bericht van de directie 
 
Aanpassing Kazernepad / brug Parklaan 
Eerder meldde ik u dat ik met de gemeente 
in gesprek was over de veiligheid bij het 
Kazernepad / brug Parklaan. Het valt niet 
mee om een goede aanpassing te maken 
voor dit punt. Binnen de mogelijkheden 
denken we wel een goede verbetering aan 
te kunnen brengen in de situatie, daarbij 
blijven we deels afhankelijk van het gedrag 
van de mede weggebruikers.  
In de bijlage vindt u de aanpassingen die 
de gemeente zo snel mogelijk gaat 
uitvoeren. 
Meester Nigel vervangt juf Judith 
Vorige week stuurde ik u een bericht omdat 
ik behoorlijk bezorgd was over de 
vervanging van juf Judith van groep 5A in 

verband met haar zwangerschaps-
verlof. Nog meer ouders hebben de 
advertentie gedeeld op LinkedIn. Super fijn!  
Inmiddels heeft meester Nigel aangegeven 
dat hij Judith wil vervangen. Meester Nigel 
is misschien nog bij u bekend. Hij gaf de 
afgelopen 2 jaar bij ons les aan groep 5. 
Eind vorig jaar besloot hij zijn andere 
werkzaamheden meer uit te breiden 
waardoor er voor lesgeven geen ruimte 
meer was. Ondanks dat de zaken goed 
gaan, wil hij ons uit de brand helpen en daar 
zijn wij heel blij mee. 
Voor januari zoeken we nog naar een 
vervanger voor juf Channa, maar daar is 
gelukkig nog tijd voor. Mocht het nodig zijn, 
dan doe ik graag weer een beroep op u om 
onze advertentie te delen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Michel Houttuin 

 
Reminder: Schoolfotograaf 
Op woensdagmiddag 17 november a.s. 
worden door de schoolfotograaf 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 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, zodat 
u weet hoe laat u met de kinderen op 
school, locatie Dr. Schaepmanlaan 2, wordt 
verwacht. 
 
Inge van Olphen 
 
Reminder: 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.  

mailto:info@obs-piethein.nl


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.  
 


