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Belangrijke data  
 
November 
24   Jaarvergadering Oudervereniging 
30   Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
December 
  2    Het feest van Sinterklaas 
  5    Kerst-versiermiddag 
  9    Afsluiting IPC 1e unit 
  9    Kanjertheater groepen 8 en 7A 
12    Kanjertheater groepen 6A, 6B, 7B en 7C  
13    Kanjertheater groepen 4 en 6C 
14    Biebbezoek 5C en 5D 
14    Kanjertheater groepen 3 
15    Kanjertheater 1/2 A t/m D 
16    Kanjertheater 1/2 E t/m G 
16    Biebbezoek groep 6C 
19    Kanjertheater groepen 5 
21    Kerstviering 
26    Kerstvakantie t/m 8 januari 
 
 
Bijlage:    Informatie omtrent het Kerstfeest 2022  
                 Schema lessen mediawijsheid   
 

 
 
Op tijd beginnen  
De dagen worden korter en het valt op dat 
er meer kinderen te laat op school komen. 
Te laat komen valt wettelijk gezien onder 
ongeoorloofd verzuim.  
Laatkomers missen een deel van de les, 
maar verstoren deze ook voor andere 
kinderen. Veelvuldig te laat komen zorgt 
voor een achterstand en kan bovendien 
een voorbode zijn voor spijbelgedrag en 
voortijdig schoolverlaten in de toekomst. 
Het gaat bovenal ten koste van kostbare 
onderwijstijd.  
Wij maken u erop attent dat u als ouder 
ervoor verantwoordelijk bent dat uw kind op 
tijd school is. Wij verwijzen u naar het 
protocol “Te laat komen” via deze link: 
https://www.obs-
piethein.nl/syndeo_data/media/Protocol_to
_late.pdf Dit protocol is in samenspraak 

met de leerplichtambtenaar opgemaakt en 
door de MR vastgesteld. 
 
Digitale geletterdheid en mediawijsheid 
Begin november hebben de groepen 7 en 8 
meegedaan aan Mediamasters. 
Mediamasters is een spannende serious 
game over de kansen en gevaren van 
(digitale) media. Door het spelen van de 
game, krijgen de kinderen meer kennis 
over mediawijsheid. 
Digitale geletterdheid en mediawijsheid 
nemen een steeds grotere rol in in het 
leven van de kinderen, vandaar dat we 
kinderen willen leren welke fantastische 
mogelijkheden er allemaal zijn, maar ook 
met welke gevaren ze rekening moeten 
houden.  
Medio december start de nieuwe unit ICT 
van IPC. Tijdens deze unit besteden we 
nog meer aandacht aan de digitale 
geletterdheid en komt mediawijsheid 
opnieuw aan de orde. Tijdens deze unit 
krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 
8 op vrijdag gastlessen van Mediawegwijs . 
De lessen mediawijsheid gaan over 
thema’s als online pesten, nepnieuws 
herkennen, online identiteit en deep-
fake video’s, maar ook over opkomende 
technieken als hologrammen, VR, green 
screen, programmeren enz. komen bij de 
lessen digitale geletterdheid uitgebreid aan 
bod. In de bijlage vindt u het schema 
wanneer welke lessen worden gegeven. Na 
de gastlessen is er de rest van de week 
ruimte om tijdens IPC de onderwerpen 
verder te bespreken en uit te diepen. 
Als u al een kijkje wilt nemen welke lessen 
uw kind krijgt kunt u kijken 
op www.mediawegwijs.nl/lessen  
Naschoolse activiteit: Schaakcursus 
Vanaf begin 2023 zal er op de donderdag- 
en vrijdagmiddag na schooltijd een 
schaakcursus worden aangeboden op de 
Piet Hein. De cursus bestaat uit acht 
bijeenkomsten van een uur en een kwartier 
en wordt gegeven door Merlijn Dijkstra.  
De cursus is bedoeld voor kinderen die 
willen leren schaken en beginnende 
schakers die hun spel wil verbeteren.  
De cursus op de donderdag is bedoeld voor 
kinderen die nieuw zijn met het schaakspel 
en op vrijdag leren de kinderen, die de 
basisregels kennen, hoe zij hun spel 
kunnen verbeteren. We zullen ons 
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verdiepen in de strategische posities op het 
bord, je verplaatsen in de tegenstander, 
dekken, de opening en het eindspel. 
Daarnaast zullen we spelenderwijs 
oefenen met zaken als mat zetten en 
natuurlijk spelen we elke les een partijtje. 
We spelen ook spelvormen waarbij we 
samen op zoek gaan naar de beste zet, 
zodat de kinderen ook van elkaar kunnen 
leren.  
Schaken is goed voor de ontwikkeling van 
de hersenen van kinderen. Het schaakspel 
draagt namelijk bij aan het strategisch 
denken en bevordert ook hun concentratie-
vermogen. Daarnaast leren ze om vooruit 
te denken en te denken vanuit het 
perspectief van de ander. De kinderen 
worden gestimuleerd om eerst na te 
denken en daarna een zet te doen. Dit 
draagt bij aan het zelfvertrouwen van het 
kind. 
 
Praktische gegevens Schaakcursus 
Data: de cursus zal beginnen in de week 
van 9 januari en zal de opeenvolgende acht 
weken plaats vinden. (Houd rekening met 2 
reserve weken mocht er een les niet door 
kunnen gaan.) 
* Donderdagen: voor de nieuwe schakers.  
* Vrijdagen: voor schakers die weten hoe 
alle stukken bewegen en die hun spel wil 
verbeteren. 
(*Deze dagen zijn op voorwaarde dat er 
genoeg aanmeldingen zijn) 
 
Tijd: 15.00-16.15u.  
Plaats: meteen na schooltijd verzamelen in 
het lokaal van de Zilvervloot op de 
Wibautlaan. 
Aantal kinderen: 6 tot 10 kinderen per 
cursus. Vol = vol! 
Groepen: 6 t/m 8 
Kosten: 100 euro 
Aanmelden kan vóór 12 december via: 
schakenmetmerlijn@gmail.com  
Wilt u bij de aanmelding het schaakniveau 
van uw kind vermelden! 
 
Slaapzakactie 
Met de winter in Oekraïne op komst, wordt 
de situatie voor de kinderen daar steeds 
schrijnender. Om deze kinderen bij te 
staan, is ‘Wereldwijd voor Kinderen’ een 
actie gestart. 

Het doel is om voor 2 december minimaal 
1.000 slaapzakken in te zamelen. 
Daarnaast zijn winterjassen en dekens ook 
dringend nodig, dus welkom.  
Zodra de actie is beëindigd, zullen alle 
slaapzakken direct worden verzameld in 
Zwolle (via verschillende inzamelpunten) 
en op transport gaan naar Oekraïne. Via 
lokale vrijwilligers is zeker dat alle 
materialen op de juiste plek terecht komen. 
Inzamelen op de Piet Hein 
Hoe mooi zou het zijn, als ook op de Piet 
Hein een berg slaapzakken verzameld zou 
worden. Dus… heeft u op zolder nog een 
slaapzak liggen, die u kunt missen… lever 
die dan in! 
Dat kan op de Wibautlaan bij meester Tim 
en op de Schaepmanlaan bij juf Inge.  
Meer informatie vindt u op 
https://www.wwvk.nl/slaapzaktie/  
 
Gevonden voorwerpen 
De afgelopen weken is er weer heel veel 
kleding in de bakken ‘gevonden 
voorwerpen’ terecht gekomen. Is uw kind 
een muts, een gymbroek of een T-shirt 
kwijt, kijkt u dan eens in de bakken. U vindt 
deze op de Schaepmanlaan 2 bij de zij- én 
de hoofdingang en op de Wibautlaan.  
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