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Uitnodiging algemene jaarvergadering
ouderraad
Maandag 15 november a.s. zal de
algemene jaarvergadering van
de
ouderraad (OR) plaatsvinden.
Tijdens
deze
openbare jaarvergadering wordt
het
jaarverslag
vastgesteld, de ouderbijdrage vastgesteld
en worden diverse commissieactiviteiten
besproken. Er wordt rekening en
verantwoording afgelegd over de financiële
middelen en besteding van de jaarlijkse
ouderbijdrage.
Het jaarverslag wordt in de week voor
de vergadering via de mail naar alle ouders
gestuurd.
De vergadering zal starten om 20.00u en
zal online plaatsvinden.
U
kunt
zich
aanmelden
via phouderraad@gmail.com waarna u de
link naar de vergadering zal ontvangen.

We hopen op een grote opkomst!
Met vriendelijke groet,
de ouderraad
Bericht van de directie
Corona-maatregelen en school
Door de oplopende coronabesmettingen
heeft het kabinet afgelopen dinsdag
aangegeven een aantal regels te gaan
verscherpen. Omdat wij op school ook het
aantal besmettingen zien toenemen, kunt u
vanaf maandag 8 november de school
alleen nog betreden als u een mondkapje
draagt. Daarnaast vragen wij u dringend
om 1,5 meter afstand van anderen te
houden.
Wij hopen dat de (landelijke) maatregelen
ervoor zullen zorgen dat het aantal
besmettingen snel afneemt en er geen
zwaardere maatregelen nodig zijn.
Verlofaanvragen
Door corona krijg ik van ouders meer
aanvragen voor verlofdagen dan de twee
extra verlofdagen die de school biedt.
Men vindt - gezien corona - dat men recht
heeft op uitgesteld familiebezoek of andere
reizen. Ondanks dat ik hier begrip voor kan
opbrengen, ben ik niet bevoegd om buiten
de wettelijke kaders om verlof te geven (De
wettelijke kaders vindt u op onze website).
De directie kan enkel in het geval van
calamiteiten een uitzondering hierop
maken. De calamiteit dient dan echt
onderbouwd te worden door de aanvrager.
Door de definitie van een calamiteit aan
ouders te laten en rekening te houden met
de verplichte lestijd die kinderen dienen te
krijgen, biedt de school u jaarlijks twee
extra verlofdagen.
De overheid heeft ondanks corona de
regels ook niet versoepeld. Wij zijn
verplicht ongeoorloofd verzuim te
melden bij de leerplichtambtenaar. Dit is
ook het geval als er twijfels bestaan over
een ziekmelding. Doen we dat niet dan
komt de school hierdoor in de
problemen.
De school wordt hierop door de
onderwijsinspectie streng gecontroleerd.

Bij ongeoorloofd verzuim riskeert u een
boete van de leerplichtambtenaar.
Te laat komen = ongeoorloofd verzuim!
We merken dat, nu het donkerder wordt,
steeds meer kinderen te laat op school
komen. Te laat komen zonder geldige
reden is niet toegestaan.
Laatkomers missen een deel van de les en
verstoren die voor anderen.
(De
voordeurbel op de Wibautlaan schalt
sommige dagen onafgebroken wat ook
andere groepen stoort.) Veelvuldig te laat
komen, zorgt voor een achterstand en kan
bovendien een voorbode zijn voor
spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten
op latere leeftijd. Maar bovenal gaat het ten
koste van kostbare onderwijstijd.
Derhalve werken we met een protocol
waarin staat beschreven hoe wij op de Piet
Hein omgaan met leerlingen die
ongeoorloofd te laat komen.
Het uitgangspunt is dat wij de
verantwoordelijkheid neerleggen waar
deze hoort en dat zijn de ouders.
Omdat de kinderen in de groepen 1 t/m 4
niet zelfstandig naar school komen en de
groepen 7 en 8 steeds meer worden
voorbereid op het voortgezet onderwijs,
maken wij een verschil tussen de groepen
1 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8.
In de groepen 1 t/m 5 zullen de ouders
verantwoordelijk gehouden worden en zijn
het ook de ouders die op het ongeoorloofd
te laat komen, aangesproken worden. In de
groepen 6 t/m 8 zijn uiteraard ook de
ouders verantwoordelijk, maar worden de
kinderen ook op het te laat komen
aangesproken. In deze groepen zullen we
ook meer verantwoordelijkheid bij de
kinderen zelf neer gaan leggen.
We spreken van ‘ongeoorloofd te laat
komen’ als een kind zonder geldige reden,
zoals bijv. dokters- of tandartsbezoek, te
laat in de les is. Te laat komen valt onder
de leerplichtwet en wordt gezien als
ongeoorloofd verzuim. Het aantal
minuten dat het kind te laat komt, is daarbij
niet van belang. Bij veelvuldig te laat
komen, wordt dit gemeld aan de
leerplichtambtenaar.
Ouders zijn ervoor verantwoordelijk, dat
hun kind op tijd op school is, zodat er

optimaal gebruik kan worden gemaakt van
de lestijd.
De lessen beginnen voor de groepen 1 t/m
5 om 8:45 uur en voor de groepen 6 t/m 8
om 8:30 uur. Uw kind moet op deze tijd in
de klas zitten. Wij adviseren voor een
goede start dat de kinderen van de groepen
1 t/m 5 uiterlijk om 8.40 uur op school
zijn. Voor de kinderen van groep 6 t/m 8
geldt hier 8.25 uur.
Studiedag 25 oktober jl.
Op 25 oktober had het hele team sinds 2
jaar weer een fysieke studiedag. Een mooi
moment om met elkaar: de missie en visie
van de school te bespreken en de
referentieniveaus voor taal en rekenen te
verkennen. We sloten de dag gezamenlijk
af met een potje laser gamen in de school.
Super leuk en zo leer je je collega’s echt
goed kennen ;-).
Met vriendelijke groeten,
Michel Houttuin, directeur
Bouw!
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 en spelling. De leerlingen van groep
2 die de leesvoorwaarden nog niet volledig
beheersen, zijn vorig jaar met dit
programma gestart. Dit jaar zullen we dit
uitbreiden naar de groepen 3. Hiervoor zijn
wij opzoek naar minimaal 2 hulpouders per
klas (die elkaar om de week afwisselen) die
ons hierbij kunnen ondersteunen. Het gaat
om maandag- en donderdagmiddag van
13.00-14.45 uur. De leerlingen zullen om
de beurt onder begeleiding van jullie op de
gang met het gedigitaliseerde programma
Bouw! gaan werken.
Wij zouden jullie graag op 11 november
om 14.15u op de Dr. Schaepmanlaan 2
willen uitnodigen om een voorlichting te
geven op het programma Bouw!, zodat we
15 november zouden kunnen starten.
Heeft u hiervoor interesse, wilt u zich dan
uiterlijk voor 10 november aanmelden bij
Danielle Veenhof, intern begeleider
groepen 3 t/m 8. Wilt u aangeven of u één

van deze dagen of allebei de dagen
beschikbaar bent?
Ook ouders uit andere leerjaren kunnen
zich hiervoor aanmelden.
Alvast bedankt.
Danielle Veenhof
d.veenhof@obs-piethein.nl
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 mij via de
mail info@obs-piethein.nl
Inge van Olphen

