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Berichten van de directie
Corona brengt onrust op school
De afgelopen week zijn we op school
geconfronteerd met veel besmettingsgevallen bij kinderen en/of kinderen die in
quarantaine moesten omdat een gezinslid
corona had. Maandag moesten zelfs 2
groepen geheel in quarantaine. Inmiddels
zit ook een derde groep in quarantaine.
Corona brengt opnieuw veel onrust in de
school.
Per coronabesmetting heb ik contact met
de GGD. Zij wegen elke situatie persoonlijk
en kijken naar verschillende factoren.
Wanneer was het laatste contact, betreft
het een (a) symptomatisch geval, is er
sprake van immuniteit in de groep. Daarop
baseert de GGD-arts zijn advies en wij
volgen hun adviezen strikt op.
Indien het nodig is, ontvangt u een bericht
van ons via Social Schools.
Er wordt geadviseerd uw kind goed in de
gaten te houden op de volgende

symptomen: neusverkoudheid / loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of
kortademigheid, verhoging of koorts,
plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Bij deze symptomen maakt u
een testafspraak bij de GGD via
0800-1202 of coronatest.nl.
Gebruik bij klachten bij voorkeur
geen zelftest.
Totdat de testuitslag bekend is, blijft het
kind thuis en heeft het geen contact met
mensen buiten het huishouden.
Op school nemen wij ook extra
maatregelen. Zo letten we in de groepen
weer meer op de hygiëne, vermijden we
grote groepen in de school en houden
begeleiders van buiten de school 1,5 meter
afstand tot de kinderen. Kinderen hoeven
tot de meester / juf en onderling geen 1,5
meter afstand te houden.
We hopen dat de druk op de ziekenhuizen
snel weer afneemt en dat er geen verdere
maatregelen hoeven worden doorgevoerd.

Lerarentekort en vervanging leidt tot
noodmaatregelen
Zoals eerder aangegeven is het een hele
opgave om vervangingen te vinden in het
onderwijs. Zo ook bij ons op de Piet Hein.
Het is uiteindelijk gelukt om binnen ons
netwerk het zwangerschapsverlof van
Judith op te vangen. Echter, wij staan voor
een nog grotere uitdaging met de
vervanging van het zwangerschapsverlof in
januari van juf Channa in groep 3. Zij werkt
namelijk fulltime. Pogingen om een
vervanger te vinden, hebben tot op heden
geen resultaat gehad. Gelukkig komt juf
Tessa in januari terug van verlof. Dat maakt
dat we waarschijnlijk door intern te
schuiven het verlof van Channa moeten
oplossen. Hierover ben ik met mijn
collega’s in gesprek. Zodra we meer
duidelijkheid hebben, zullen de ouders van
de groepen die dit aangaat worden
geïnformeerd.
Vertrek Lotte Ernestus
Juf Lotte, onderwijsassistent bij de kleuters,
heeft ons laten weten dat zij per 1 januari
een nieuwe baan heeft aangenomen. Ze
betreurt haar vertrek enorm, want ze heeft
het enorm naar haar zin op de Piet Hein,

maar om medische redenen moest zij dit
besluit nemen.

Onderwijsassistent gezocht
Met het vertrek van Lotte zijn wij opzoek
naar een nieuwe onderwijsassistent in de
onderbouw. De vacature tekst vindt u op
https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/175
985-vacatures-onderwijsassistentonderwijsassistent-ob-amstelveen.aspx
Reacties
kunnen
rechtsreeks
naar
directie@obs-piethein.nl
Met vriendelijke groeten,
Michel Houttuin
‘Voorstelling ‘De Prins van Oranje
Op 12 december om 14:30u vindt in de
Schouwburg Amstelveen de voorstelling
‘De Prins van Oranje’ plaats. De
voorstelling is voor kinderen vanaf 6 jaar.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
de bijlage.

Wedstrijd Taartopmaak
Zit jij in groep 7 of 8 en vind je het superleuk
om taarten op te maken? Meld je dan aan
voor de vierde editie van de Amsterdamse
Taartopmaakwedstrijd.
Voor meer informatie en aanmelding
verwijzen wij naar bijgaande flyer.
Hubertus&Berkhoff (Culinaire Vakschool)

